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Na contramão de vários setores da economia nacional, a maior parte do mercado publicitário 
brasileiro aparentemente suportou os efeitos negativos da crise econômica global e encerrou 
o primeiro trimestre de 2009 com crescimento acima do esperado, na comparação com igual 
período de 2008. 
 
Pelo menos entre as dezenas de empresas de publicidade tradicional e online, consultadas 
pelo propmark na semana passada em São Paulo, nenhuma quis declarar queda de 
faturamento. Pelo contrário, a maioria delas revelou aumento de faturamento e receitas, 
impulsionados principalmente pelo aumento do portfólio de contas e pela manutenção dos 
investimentos em mídia da maioria dos anunciantes. Algumas se mantiveram “estáveis”. 
 
Para a surpresa dos mais pessimistas, há aquelas que declaram crescimento acima de 50%.  
 
Esse é o caso da Loducca, por exemplo, que declara aumento de 52,2% em seu faturamento 
de conta nova, a agência só conquistou no período o energético Red Bull. A NovaS/B também 
apresentou resultado semelhante, com desempenho 54% melhor em receitas do que no 
primeiro trimestre de 2008. “Os três primeiros meses foram muito bons para a agência, 
principalmente em função da nova conta da Sabesp, que concentrou investimentos no verão”, 
contou Bob Viera da Costa, presidente da NovaS/B.  
 
Alcir Gomes Leite, vp da DM9DDB, classificou o crescimento de 12% da receita da agência no 
primeiro trimestre como “espetacular”. “Queria que toda crise passasse dessa maneira. Em 
2008, tínhamos Ponto Frio e agora temos metade dessa conta. Também ganhamos contas 
novas, mas houve muito crescimento em cima da base dos clientes”, disse ele. Nos dois 
primeiros meses de 2009, pelo ranking do Ibope (veja matéria abaixo), a DM9DDB ficou em 
terceiro lugar com investimentos brutos de R$ 229,7 milhões. 
 
Na consulta feita pelo propmark, a Ogilvy & Mather declarou crescimento consolidado de 9% 
em receita no primeiro trimestre de 2009, contra o mesmo período do ano passado. Sérgio 
Amado, presidente da Ogilvy Brasil, afirmou que o desempenho foi uma surpresa. “Não 
estamos vendo nenhuma tendência de reduções drásticas ou paradas por muito tempo de 
mídia”, falou ele. O publicitário, no entanto, confirma que os anunciantes estão cautelosos 
com investimentos de longo prazo. “Há, sim, algumas postergações, mas com 
comprometimento de retorno ao longo de 2009”, contou.  



 
Amado falou que o resultado é animador, embora não tenha respostas sobre perspectivas 
para o segundo trimestre. “Estamos trabalhando semana a semana, mas estou otimista”, 
destacou ele, acrescentando que o primeiro trimestre não deve ser bom para a Ogilvy em 
termos mundiais, assim como para outros grupos de comunicação, “exceto a América Latina, 
que vai fechar em uma posição favorável”.  
 
Descolado 
 
Fernando Mazzarolo, presidente da McCann Erickson Brasil, reforçou a tese de que o País 
deve estar descolado da crise global. “O primeiro trimestre foi surpreendentemente bom, a 
gente está descolado do mundo. Fechamos o período basicamente em linha com o primeiro 
trimestre de 2008. Estamos com uma expectativa boa”, ressaltou Mazzarolo. 
 
O executivo informou que, de fato, os clientes não estão fazendo investimentos de longo 
prazo, como o fechamento de pacotes anuais. “A maioria deles está fazendo administração 
mês a mês”, disse.  
 
Roberto Mesquita, presidente executivo da Neogama/BBH, afirmou que o primeiro trimestre 
ficou em linha com as expectativas da agência. “Sem contar com a TIM, foi um trimestre 
estável, não crescemos, mas também não reduzimos”, disse Mesquita.  
 
O executivo comentou que entre os grandes anunciantes da agência, como Bradesco, 
Renault, Unilever ou Diageo, nenhum estimou grandes investimentos ou perdas para 2009.  
 
“É um cenário conservador, mas não a ponto de reduzir investimento em mídia”, disse. No 
entanto, Mesquita acrescentou que os anunciantes trabalham com a possibilidade de revisão 
do planejamento mensalmente. 
 
Entre as agências que mais contas conquistaram no período, entre elas anunciantes como 
Visa, Nivea, Esso e Bosch, está a Lew’Lara/TBWA, que registrou crescimento de 12% no 
primeiro trimestre do ano, na comparação com igual período de  2008. Já a Talent declarou 
que o aumento do faturamento foi de 15%. 
 
Digitais 
 
Bola da vez, a mídia online desponta como uma das maiores apostas do mercado para puxar 
os investimentos publicitários. Abel Reis, presidente da AgênciaClick, lembrou que a empresa 
sempre trabalhou com uma visão de que 2009 seria um ano de amadurecimento nos meios 
digitais. “Com o advento da crise global, muito embora o mercado tenha ficado impactado e 
temeroso com as perspectivas, sempre acreditamos que a crise seria uma oportunidade e os 
números confirmam”, disse Reis.  
 
Segundo o executivo, a AgênciaClick fechou o primeiro trimestre com 10% de crescimento no 
faturamento, comparado com o mesmo período de 2008.. “Ganhamos a conta de Sony 
Ericsson no período, que também contribuiu para superar a nossa meta de 8%”, comentou.  
 
Para Reis, a perspectiva é de uma aceleração natural dos negócios a partir de março. “Vamos 
cumprir as projeções para 2009, temos planos de crescer nos mesmos padrões dos últimos 
quatro anos, entre 20% e 30%”, disse.  
 
Igor Puga, sócio e diretor executivo da ID\TBWA, salientou que embora a agência tenha 
registrado crescimento de 8% no primeiro trimestre de 2009 contra o mesmo período de 
2008, os negócios não estão melhores. “O nosso crescimento não foi orgânico. Tivemos um 
impulso por conta do alinhamento global de Visa”. 
 
Agência interativa do Grupo Newcomm, a Wunderman teve um primeiro trimestre de 2009 
com resultado 17% superior ao mesmo período no ano passado. “Isso demonstra que a 
comunicação interativa vem sendo reconhecida como uma das opções mais efetivas para as 



marcas enfrentarem os desafios, decorrentes da atual conjuntura econômica mundial”, 
comentou Adilson Batista, vp executivo.  
 
Marcelo Hummel, diretor geral da F.biz, contou que a agência passou o primeiro trimestre 
sem dor. “Fechamos bem, com crescimento de 30% e investimento em equipe”, falou.  
 
Produtoras 
 
Entre as produtoras, a Sentimental Filmes informou que teve um começo de ano forte. No 
entanto, uma ligeira queda em março fez com que o primeiro trimestre de 2009 fechasse 
igual ao mesmo período de 2008. “Cumprimos a meta do trimestre e para o ano vamos 
tentar repetir a performance de 2008”, disse Marcos Araujo, sócio e diretor executivo da 
produtora. Já a Play It Again registrou evolução de 9,5% nos três primeiros meses do ano, na 
comparação com igual período de 2008.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 abr. 2009, p. 15.   


