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Região Receita Crescimento

Estados Unidos 6,8 bi 2,80%

Zona do Euro 3 bi 10,20%

Reino Unido 1,3 bi -4,90%

Outros 2,2 bi 14,50%

TOTAL 13,4 bi 5,20%

Região Receita Crescimento

América do Norte 4,8 bi -0,30%

Europa Continental 3,6 bi 2,30%

Reino Unido 1,9 bi 2,20%

Outros 3,3 bi 8,40%

TOTAL 13,6 bi 2,70%

Região Receita (U$) Crescimento

América do Norte 2,9 bi 4,40%

Europa 2,7 bi 1,30%

Ásia–Pacífico 763 mi 5,00%

América Latina 763 mi 6,50%

África e Oriente Médio 196 mi 21,80%

TOTAL 6,9 bi 3,80%

Região Receita Crescimento

Estados Unidos 3,8 bi 3,70%

Internacional - Outros 3,2 bi 9,40%

TOTAL 7,0 bi 6,20%

Balanços apontam para nova ordem
A maior parte das receitas 

no mundo da publicidade está 
nos Estados Unidos e na Euro-
pa. Tanto que, na maior parte 
dos principais grupos mundiais, 
os resultados da América Latina 
e do Brasil ficam escondidos 
em números mais amplos, que 
acabam considerando os re-
sultados internacionais, o que 
inclui mercados de caracterís-
ticas muito diferentes do nosso, 
como China, Rússia e Índia. 
Apesar dessa dificuldade, está 
cada vez mais claro que a região 
está crescendo ou, ao menos, 
que as receitas da publicidade 
mundial, ano a ano, sobem mais 
em outros lugares que não os 
seus grandes centros.

O WPP pretende, nos próxi-
mos anos, atingir um terço de 
receita para Europa, Estados 
Unidos e resto do mundo, embo-
ra seja, mesmo hoje, claramente, 
o mais equilibrado de todos sob 
o ponto de vista geográfico. 
Para melhorar esse cenário, seu 
presidente, Martin Sorrell, sabe 
a importância dos mercados 
emergentes. Recentemente, em 
visita ao Brasil, ele confirmou os 
planos de faturar, nos países da 
América Latina, Ásia e outras 
regiões menores, um terço de 
todas as receitas do grupo nos 
próximos anos. 

O ano de 2008 foi uma prova 
de que isso está cada vez mais 
perto de acontecer. Os chama-
dos “outros” tiveram crescimen-
to de receitas de 8,4% no perío-
do, chegando a 24% do total do 
grupo. Os Estados Unidos caíram 
0,3% e obtiveram participação 
de 35,5%, contra 40,6% da Eu-
ropa, que cresceu 2,2%. 

“Apesar da queda no cres-
cimento do mercado de modo 
geral, três motores de relativo 
desenvolvimento permanece-
ram funcionando. As regiões da 
Ásia–Pacífico, América Latina 
e a que envolve África, Oriente 
Médio e Leste Europeu, conti-
nuaram o forte crescimento e 
já chegaram a 27% das receitas 
do grupo”, afirmou o WPP em 
comunicado.

O agora segundo maior gru-
po do mundo, o Omnicom, tem 
força maior nos Estados Unidos, 
que obtiveram receitas de US$ 
6,9 bilhões, um crescimento de 
2,8%. A Europa é menos repre-
sentativa, se somados a zona do 
Euro (com US$ 3 bilhões e alta 
de 10,2%) e Reino Unido (com 
US$ 1,3 bi e queda de 4,9%). 
Mas no Omnicom, foram os tais 
“outros” que obtiveram o maior 
crescimento: 14,5%, chegando a 
US$ 2,2 bi, ainda um pouco longe 
da operação norte-americana. 

Perguntado se os mercados 
emergentes continuariam a aju-
dar nos resultados, o CEO John 
Wren respondeu, em conferência 
com a imprensa: “Absolutamen-
te. Sempre quisemos estar bem 
onde o crescimento global esti-
vesse”. “Países emergentes como 
Brasil e Rússia, que tiveram nos 
dois últimos anos bons resulta-
dos, podem enfrentar problemas 
por causa da desvalorização das 
moedas, especialmente a Rússia. 

Temos boas operações nos dois 
países, que devem seguir em uma 
boa base, mas com esse porém”, 
analisa Randall Weisenburger, 
vice-presidente executivo de 
finanças.

Ainda os EUA
O terceiro colocado do 

ranking global de receitas, o 
Interpublic, também tem sua 
salvaguarda no mercado dos 
Estados Unidos, dos quais ob-

têm US$ 3,8 bilhões dos US$ 7 
bi da receita global — ou seja, 
mais da metade. Só que, por lá, 
a operação local também teve 
crescimento menor do que a 
operação internacional, de 3,7% 
contra 9,4%.

Da França, o Publicis Groupe 
destaca o “bom crescimento no 
Brasil”, apontando um cres-
cimento orgânico da América 
Latina de 6,5% (chegando a 
US$ 238 milhões), contra 5% da 

Ásia e 4,4% nos Estados Unidos 
— que é o seu maior mercado, 
com receitas de US$ 2 bilhões, 
quase dez vezes mais do que a 
América Latina. Outro mercado 
importante é o da Europa, que 
teve receitas de US$ 1,8 bi, mas 
crescimento de somente 1,3%. 

O grupo comandado por 
Maurice Lévy afirmou também 
que espera para 2009 uma queda 
nos investimentos publicitários 
de 1,8%, baseado em estudos 
do ZenithOptimedia. Segundo a 
pesquisa, haverá declínios fortes 
em mercados maduros, como os 
Estados Unidos (-6,3%), Japão 
(-5,7%) e em países europeus 
como Espanha, Alemanha, Fran-
ça e Reino Unido. Na contramão 
da queda, o Brasil é destacado, 
com perspectivas de alta de 10%, 
ao lado da China, com 8,8%. É a 
força dos emergentes.

Lévy destacou em comuni-
cado que os investimentos em 
emergentes e digital foram im-
portantes para sobreviver a este 
momento de crise. “Um fator 
fundamental em nosso sucesso 
tem sido as nossas expectati-
vas em relação às mudanças, 
particularmente nas economias 
emergentes, sem contar o acele-
rado desenvolvimento da comu-
nicação digital. Essas escolhas se 
mostraram fundamentais neste 
ambiente atual”, afirmou.

Outro francês, o Havas, tem 
força concentrada no Velho 
Continente. Mas por lá o maior 
crescimento em 2008 veio de pa-
íses aos quais chama de “resto do 
mundo”, que teve alta de 8,4%, 
chegando a US$ 216 milhões 
— uma parte ainda pequena 
do total do grupo, de US$ 2 bi. 
A maior parte vem da Europa, 
com US$ 1,2 bi. A região teve 
crescimento menor, de 5,4%, 
bem como os Estados Unidos, 
com alta de 2,1%.

Outro grupo forte, o britânico 
Aegis, não tem resultados dividi-
dos por região e sequer divulgou o 
balanço consolidado de 2008, mas 
há subsídios para se concluir a 
importância do Brasil para a rede. 
O balanço global do Aegis de 2007 
apontou receitas totais de US$ 2,2 
bilhões, o que representou alta de 
14,2% em relação ao ano anterior. 
Se não contasse as aquisições, 
incluindo a da AgênciaClick, o 
índice teria sido de 9,8%. O re-
latório contém comentário sobre 
a agência brasileira: “Na visão do 
grupo, esta aquisição dará uma 
ótima plataforma para a constru-
ção do crescimento na América 
Latina, e foi um fator importante 
para quadruplicar o faturamento 
na região”.

Felipe Turlão

Participação de cada região

OMNICOM

51,6

22,3
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35,5
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INTERPUBLIC

PUBLICIS GROUPE

39 43

3
6 11

Fonte: Balanço anual
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