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Embora o trabalho de uma agência de propaganda seja a comunicação e a venda dos produtos 
de seus clientes, muitas delas não têm conseguido convencer o mercado a "comprar" a 
perspectiva de recuperação do desempenho de seu próprio setor. 
 
O quarto trimestre do ano passado mostrou não ter sido tão apocalíptico para as agências 
quanto muitos temiam. Mesmo assim, as seis maiores holdings globais a WPP e a Aegis do 
Reino Unido; a Omnicom e a Interpublic, dos Estados Unidos; e o Havas e o Publicis, da França 
vêm lutando para convencer os investidores de que o mercado da propaganda vai se recuperar 
antes de 2010. 
 
"O tom das diretrizes das companhias é de uma queda moderada na receita e margens bem 
estagnadas [em 2009]", afirma Patrick Kirby, analista do Deutsche Bank. "Eu realmente acho 
que isso seria um dos resultados menos prováveis." 
 
Ele teme uma repetição do que ocorreu em 2002, quando as agências começaram o ano 
confiantes, mas gradualmente rebaixaram suas perspectivas nos meses subsequentes. 
 
Analistas preveem uma queda nas receitas de pelo menos 5% para a maioria das agências, 
apesar da insistência de Sir Martin Sorrell, presidente-executivo da WPP, que prevê uma queda 
de 2% para este ano. 
 
O preço da ação da WPP sugere que o mercado está mais inclinado a acreditar nos analistas do 
que em Sir Martin. Mas pelo menos ele forneceu diretrizes específicas. Seus colegas das outras 
holdings de agências de propaganda não quiseram, em sua maioria, sequer mencionar 
números relacionados às suas previsões, no geral sombrias. 
 
"A resposta é que ninguém sabe. Isso é o que temos todos que confessar", disse John Napier, 
presidente do conselho de administração e presidente-executivo interino da Aegis.  
 
As áreas supostamente mais resistentes do marketing, como o mercado digital e os mercados 
emergentes, incluindo a Rússia e a China, já dão sinais de deterioração. Assim como acontece 
na mídia tradicional, os preços dos banners de publicidade on-line estão caindo, embora a 
propaganda ligada a buscas na internet esteja se mantendo.  
 
Napier compara o negócio da propaganda a uma grande caçada e alguns animais grandes 
estão soltos por aí. Este ano, a Publicis e a Omnicom conseguiram as contas bilionárias do 
Carrefour e da Hewlett-Packard. 
 
Mas isso é resultado da ação dos grandes grupos para reduzir o número de agências, numa 
tentativa de reduzir os custos. Essa é a tendência depois dos grandes cortes nos orçamentos 
de propaganda feitos por clientes dos setores automobilístico e de serviços financeiros. 
 
"Simplesmente não estamos vendo sinais sugerindo que as condições vão melhorar em 2009", 
escreveram recentemente analistas do Morgan Stanley em uma nota a clientes. Eles 
mencionaram a Anheuser-Busch e a General Motors (GM) como exemplos de anunciantes que 
estão mudando as condições para pagamentos posteriores, o que poderá provocar problemas 
de caixa nas agências.  
 
Num reflexo dessas preocupações, a agência de avaliação de risco Moody´s colocou a WPP e a 
Omnicom sob observação negativa depois que elas anunciaram seus resultados, embora as 
duas ainda tenham ficado com classificações "investment grade". 
 
A WPP deverá ter de refinanciar em breve cerca de metade de um empréstimo-ponte de 650 
milhões de libras (US$ 942 milhões) que contraiu para comprar a Taylor Nelson Sofres (TNS) 
em 2008. 
 



Em seus resultados, a WPP demonstrou que está cumprindo com as cláusulas bancárias. "A 
alavangem da WPP, de duas, três vezes, não é tão alta em termos absolutos", afirma Kirby do 
Deutsche Bank. "Mas mesmo assim ainda é duas vezes maior que a média do setor." 
 
Ele acredita que a realização de uma emissão de direitos de subscrição de ações é improvável, 
e que é mais provável que a WPP venha a vender bônus para levantar recursos para 
refinanciar seu empréstimo. 
 
Apesar dos desafios que estão diante do setor, alguns analistas do mercado buscam consolo 
na esperança de que as agências não venham a ter os mesmos problemas estruturais de longo 
prazo que afligem outros segmentos da mídia, como os jornais e as listas telefônicas. 
 
"Uma agência é o canal de um anunciante com a mídia", observa Justin Diddams, analista do 
Roy Bank of Scotland. "É um modelo de negócios que ainda estará existindo em dez anos." 
Mas ele acrescenta que o modelo está "exigindo mais mão-de-obra", especialmente on-line. 
"No médio prazo, as margens cairão para 12% a 13%, em vez 15% a 16% dos últimos dez 
anos", estima Diddams.  
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