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Se a Borghierh/Lowe foi o destaque de 2009 do ranking de autorizações de mídia do Ibope
Monitor quando ficou em quinto lugar contra o 14° de 2008, a EuroRSCG Brasil chama a
atenção ao ocupar o segundo lugar da pesquisa preliminar do instituto referente ao mês de
janeiro deste ano, que será publicada nesta semana no. site www. ibope.com.br na rubrica
Almanaque.
A agência do grupo francês Havas teve um faturamento bruto no período de R$ 143,8 milhões
(ver tabela nesta página) ficando atrás apenas da líder Y&R, que contabilizou R$ 326,7
milhões. O desempenho da EuroRSCG Brasil no primeiro mês do ano é relacionado ao flight de
lançamento da campanha "Cervejão", para a Nova Schin, marca do Grupo Schincariol que
conquistou em novembro do ano passado, um negócio que envolve verba de R$ 140 milhões,
dos quais R$ 56,3 milhões para o patrocínio às transmissões da Fórmula 1 na Rede Globo.
Além da Nova Schin, a Euro é responsável pela comunicação da Citroen, que veiculou
campanha para promoção dos 90 anos da montadora, Air France, Reckitt Benckiser, Novar-tis,
Merck, Kraft Foods, Goldfarb e LVMH, por exemplo.
A Euro encerrou o ano de 2009 com faturamento bruto de R$ 996,1 milhões, sem os descontos
e outros formatos de negociação praticados pelos veículos, principal critério da pesquisa.
O volume de autorizações de mídia das 48 agências destacadas pela fonte do propmark no
mês foi de aproximadamente R$ 4,7 bilhões. O volume total, segundo fonte do propmark,
deve ultrapassar os R$ 6 bilhões, mas o Ibope não fornece esse dado.
A DM9DDB chega em terceiro com Rs 126,8 milhões, a Borghierh/Lowe em quarto com R$
115,7 milhões, AlmapBBDO, em quinto, com R$ 111,8 milhões, JWT, em sexto, com R$ 111,2
milhões, África, em sétimo, com R$ 107,2 milhões, Neogama/BBH, em oitavo, com R$ 100,5
milhões, Ogilvy & Mather, em nono, com R$ 97,7 milhões, e Z+, em décimo, com R$ 87
milhões.
Os primeiros 30 dias do ano também revelaram boa performance da Loducca.MPM. A agência
ocupa a 12a colocação com faturamento de R$ 73 milhões. A Salles Chemistri fica na 24a
posição, à frente da Publicis Brasil, com faturamento de Rs 37,9 milhões. A Publicis, que
controla a Chemistri, aparece em 39° lugar com R$ 23,9 milhões.
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