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Contrariando previsões pessimistas, o mercado de publicidade teve crescimento de 8% no 
primeiro trimestre deste ano. O volume de autorizações de mídia no período chegou a R$ 
12,811 bilhões contra R$ 11,848 bilhões contabilizados nos primeiros três meses de 2008. A 
apuração do Ibope Monitor contempla o investimento bruto dos anunciantes, sem os 
descontos concedidos pelos veículos de comunicação e os recursos reservados para planos de 
incentivo. 
 
A pesquisa do Ibope Monitor abrange os recursos aplicados na internet tanto em 2008 como 
em 2009. O instituto passou a divulgar oficialmente as veiculações de publicidade a partir de 
agora, mas está disponibilizando os dados de 2008 para seus clientes após definição da 
metodologia desenvolvida durante todo o ano passado a partir dos dados fornecidos pelos 
principais portais do País. 
 
Na pesquisa dos primeiros três meses de 2009 do Ibope Monitor chama atenção para a 
presença da AgênciaClick, com faturamento de R$ 44,3 milhões, na 44a colocação, e da 
ID\TBWA, com R$ 34,6 milhões, na 47a colocação. São agências especializadas em 
comunicação online e que aparecem entre as 50 de maior faturamento do País. No caso da 
ID\TBWA, ela atende toda a demanda online da Lew'Lara\TBWA, com exceção do cliente 
Nívea cuja criação é feita pela equipe comandada por Jaques Lewkowicz e André Florentino. 
 
A fronteira entre offline e online está diminuindo cada vez mais. A DPZ já tem 12% do seu 
faturamento oriundo de campanhas criadas para a web. A F/Naz-ca Saatchi & Saatchi e a 
DM9DDB contabilizam 10% com as veiculações online. Segundo o IAB (Interactive 
Advertising Bureau), a internet deve crescer seu faturamento em 30% sobre o ano de 2008, 
quando o movimento foi de R$ 760 milhões. 
 
"As agências estão apostando cada vez mais na internet na hora de elaborar planos de mídia. 
A pesquisa do primeiro trimestre mostra que muitas agências ditas tradicionais estão 
crescendo com trabalhos direcionados para a internet. Quem tinha departamento separado, 
juntou tudo. E mais uma possibilidade para se comunicar marcas. No ano passado 
desenvolvemos o modelo e agora estamos disponibilizando as informações para o mercado", 
disse Dora Câmara, diretora comercial do Ibope Monitor. 
 
As 50 maiores agências do mercado brasileiro contabilizaram um faturamento de R$ 7,099 
bilhões no primeiro trimestre de 2009 (ver tabela). A Y&R mantém a liderança do ranking de 
investimentos em mídia com um faturamento no período de R$ 982,3 milhões, mais do que o 
dobro da segunda colocada, a AlmapBBDO, que registrou R$ 395,2 milhões. A DM9DDB 
ocupa a terceira posição com R$ 353,083 milhões, a JWT a quarta com R$ 306,8 milhões e a 
Bor-ghierh/Lowe, em quinto lugar, com R$ 266,3 milhões. 
 



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 11 maio 2009, p. 5.   


