
Investimento cresce, mesmo com crise 
 
O mercado publicitário cresceu no 1º trimestre deste ano. Dados do Ibope Monitor, referentes 
à verba de mídia administrada pelas agências, mostram que as 50 maiores empresas de 
comunicação do País investiram 11,3% a mais nos três meses iniciais de 2009 em relação ao 
mesmo período de 2008. É preciso observar, no entanto, que o ranking não considera os 
descontos praticados pelos veículos. Além disso, desde fevereiro as agências digitais 
ingressaram na lista, o que significa uma ressalva na comparação com 2008, embora apenas 
duas empresas de internet, por enquanto, figurem na lista.  
 
A pesquisa mostra que a Young & Rubicam (Y&R) continua na liderança, com R$ 982,3 milhões 
de investimentos, aumento de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2008. A 
segunda colocação também se manteve, com a AlmapBBDO (R$ 395,2 milhões, acréscimo de 
12,2% na mesma comparação).  
 
A DM9DDB, que ocupava a 5ª posição no ano passado, agora figura em 3º lugar (R$ 353 
milhões), enquanto a JWT caiu de 3 para 4 (R$ 306,8 milhões).  
 
Entre as maiores variações no ranking está a da McCann Erickson, que passa por 
reestruturação. A agência caiu da 4ª colocação para 12ª, com investimento de R$ 195,7 
milhões - queda de quase 30%. Fernando Mazzarolo, presidente da McCann Erickson, explica 
que a agência passou por um enxugamento - cortou em 15% seu pessoal - para se adequar 
aos novos tempos e para ter um outro perfil profissional, mais eclético. Mazzarolo diz que, 
exceto na área de planejamento, todas as demais tiveram troca de liderança. Ele acredita que 
o quadro de pessoal se mantenha neste nível. "Estamos no compasso da espera. Alguns 
clientes sinalizam mais verba para o segundo semestre", diz.  
 
Outro destaque é a Borghierh/ Lowe. A empresa saiu da 15ª posição para a 5ª, com 
investimento de R$ 266,3 milhões, incremento de 91,6% em relação a 2008. Trocaram de 
posição em relação ao ano passado a Neogama (6º lugar) e a Africa (7º). Aquela ficou com R$ 
257,6 milhões (aumento de 16,5%), enquanto a segunda registrou R$ 240,2 milhões (1,5% a 
mais).  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


