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"Yes we can". Foi pronunciando esta frase, que ficou famosa na campanha presidencial de 
Barack Obama, que Guga Valente, ceo do Grupo ABC, resumiu a presença de um grupo 
brasileiro de comunicação entre os 20 maiores do mundo. 
 
No Agency Report 2009, realizado pelo Advertising Age, o Grupo ABC subiu duas posições em 
relação a 2008 e agora figura em 20° em uma lista com nomes como Publicis Groupe, WPP, 
In terpublic, Havas, Omnicom, entre outros. 
 
"Somos hoje um País com muita representatividade. Não estamos fazendo milagre no Grupo 
ABC, o País permite que esse crescimento aconteça. Estamos orgulhosos do nosso 
desempenho, mas foram as condições do Brasil que colaboraram com isso, por mais que 
tenhamos projetado", avaliou Valente. 
 
O grupo, que conta com empresas como África, DM9DDB, Loducca, B/Ferraz, Hélio 
Interactive, Mondo Entretenimento, entre outras, contabilizou receitas de US$ 280 milhões 
em 2008 crescimento de 22,6% em relação ao ano de 2007 (veja tabela ao lado). 
 
Guga Valente ressaltou que o objetivo do grupo nunca foi estar entre os maiores do mundo, 
mas que isso foi uma conseqüência, um reconhecimento do trabalho eficiente desenvolvido. 
"Nossa meta era ser o maior do Brasil e da América Latina. Só nos tornamos um dos 20 
maiores do mundo porque nossa atuação é 99% brasileira e o País vai muito bem. Fato que 
nos permite sonhar com coisas maiores". 
 
E o sonho é simples e tangível para um grupo que chegou onde chegou em apenas sete anos 
de existência: crescer ainda mais. 
 
"Vamos trabalhar para crescer porque ainda temos espaço para isso. Temos potencial para 
ampliar em várias áreas. Vamos investir mais no lado C e no lado B, que ainda podem abrigar 
disciplinas importantes, como o design por exemplo. 
 
RELATÓRIO 
 



As agências brasileiras associadas aos grandes grupos internacionais ampliam cada vez mais 
sua importância nos negócios. O WPP, por exemplo, divulgou seu relatório financeiro do 
primeiro trimestre de 2009 e, apesar da queda de 6% nas receitas globais, destaca que as 
operações no Brasil tiveram crescimento. No País, o grupo controla JWT, Y&R, Ogilvy, 
Wunderman, MatosGrey, 141 Soho Square, entre outras. 
 
"A América Latina e o Brasil, em especial, têm relevância muito grande para esses grupos. A 
DM9 representa em torno de 4% ou 5% das receitas da DDB. 
 
Pode parecer um número pouco expressivo, mas quando se considera que é um País entre 
outros 8o é um resultado excelente", pontuou Valente. 
 
LÍDER 
 
O mundo da publicidade tem um novo líder mundial. Comparando-se as receitas dos dois 
maiores grupos de comunicação do mundo, constata-se que os números do WPP, comandado 
por Martin Sorrell, ultrapassaram os do Omnicom Group, tirando este último player da 
primeira posição. 
 
O WPP é proprietário da Wunderman, Grey Group, JWT, Ogilvy & Mather Worldwide, entre 
outras. Ao Omnicom pertencem BBDO Worldwide, DDB Worldwide e TBWA Worldwide. 
 
Na avaliação de Valente, essa inversão na liderança é resultado de aquisições. "O WPP tem 
uma política de aquisições muito mais agressiva do que a do Omnicom, por isso tem crescido 
em patamares superiores. Um é mais focado e conservador, o outro investe mais 
fortemente", finalizou. 
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