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Primeiramente, as boas notícias: o 
mercado de agências está começando a 
ver um crescimento tímido. Os analistas 
esperam que as receitas combinadas dos 
quatro maiores grupos de publicidade 
aumentem na faixa de 2% em 2010.

Agora, as más notícias: as receitas das 
agências de marketing e comunicação dos 
Estados Unidos — incluindo publicidade, 
comunicação integrada, mídia e relações 
públicas — caíram 7,5% em 2009, ficando 
em US$ 28,4 bilhões. Os dados do recém-
publicado Agency Report de Advertising Age 
indicam a pior queda nos 66 anos do estudo. 

A exceção ficou por conta das agências 
digitais, que cresceram 0,5% em 2009. Mas 
as tradicionais tiveram redução de 9,3% e 
as de mídia, outros 10,3%. No marketing 
direto a queda foi de 7,4%, e em promoção, 
de 13,1% — nesse caso, em virtude da 
redução de investimentos em eventos.

O Agency Report de 2010 fez o levan-
tamento com um total de 883 agências de 
publicidade dos EUA, número inferior ao 
do ano passado (912). A queda é, em par-
te, reflexo da crise financeira que fechou 
algumas portas, como a Cliff Freeman & 
Partners, shop altamente criativa que en-

Agências têm pior queda em 66 anos
Agency Report 2010 mostra que agências dos EUA amargaram redução de 7,5% nas receitas em 2009

O Grupo WPP viu seu faturamento 
em dólar, em 2009, manter-se em um 
patamar igual ao de 2008, o que, em um 
ano no qual os outros principais grupos 
fecharam em baixa, ajudou os britânicos 
a ampliar a liderança no ranking mundial. 
O vice-líder Omnicom, por exemplo, caiu 
12,3% em 2009 (ver tabela 1).

Em relação às primeiras colocações, 
a mudança mais significativa envolveu 
o Publicis Groupe, cujo CEO, Maurice 
Lévy, anunciou na semana passada que 
sairá do comando da corporação no 
final de 2011. Os franceses caíram 8,9% 
no ano passado, mas ultrapassaram os 
norte-americanos do Interpublic, que 
sofreram baixa de 13,4%. 

Já quando se considera somente as 
redes (que compõem os grupos), a maior 
operação em 2009 foi a da Dentsu, repe-
tindo o que ocorreu no período anterior. 
Os japoneses faturaram US$ 2,33 bilhões 
e foram seguidos por McCann Erickson 
Worldwide, BBDO Worldwide, DDB 
Worldwide, JWT, TBWA, Hakuhodo, Y&R, 
Publicis e Leo Burnett. A única mudança 
relevante foi a queda da rede Publicis da 
sétima para a nona colocação (tabela 2).

O ranking mostra ainda uma mudan-
ça no mercado de agências digitais dos 

Estados Unidos (tabela 3). Para este 
segmento, os resultados são apenas 
daquele país. A Razorfish assumiu a 
liderança — que estava com a Digitas 
— com seu faturamento de US$ 317 
milhões. A agência, coincidentemente, 
está abrindo escritório no Brasil (os 
dados de receita valem somente para os 
EUA). A maior perda no top ten foi da 
Sapient Nitro, que caiu 9,5% e passou da 
terceira para a quinta colocação.

As mudanças ocorreram também 
no mercado de marketing direto, dessa 
vez com dados globais. A Wunderman é, 
agora, a maior do mundo, tendo ultra-
passado a Acxiom (que é a maior dos 
EUA). Na sequência ficaram Ogilvy One, 
Rapp e DraftFCB.

Entre os bureaus de mídia, a lide-
rança segue com Starcom MediaVest 
Group, do Publicis, com faturamento 
de US$ 809 milhões. Zenith Optimedia, 
OMD, Mindshare e MEC mantiveram 
suas posições dentre as cinco maio-
res. No setor de relações públicas, 
Edelman permanece em primeiro 
lugar, seguida por Fleishman-Hillard, 
Burson-Marsteller, Weber Shadwick, 
Hill & Knowlton, MS&L, Ketchum, 
Porter Novelli, FD e Grayling.

Os 20 maiores grupos de agências do mundo 
Listados de acordo com as receitas globais em 2009 

Ranking Grupo Receita (em US$ milhões)

2009 2008 Empresa Matriz 2009 2008
Variação  

(%)
1 1 WPP Dublin 13.598 13.598 0

2 2 Omnicom Nova York 11.721 13.360 -12,3

3 4 Publicis Groupe Paris 6.287 6.900 -8,9

4 3 Interpublic Nova York 6.028 6.963 -13,4

5 5 Dentsu Tóquio 3.113 3.296 -5,6

6 6 Aegis Londres 2.109 2.490 -15,3

7 7 Havas Suresnes, França 2.010 2.307 -12,9

8 8 Hakuhodo Tóquio 1.522 1.572 -3,2

9 9 Acxiom Little Rock, Arkansas 750 899 -16,6

10 10 MDC Partners Toronto/Nova York 546 585 -6,6

11 12
Alliance Data Systems 
Corp. (Epsilon)

Plano, Texas 514 491 4,7

12 11 Asatsu-DK Tóquio 451 503 -10,4

13 13 Edelman Chicago 440 451 -2,3

14 14 Media Consults Berlim 401 427 -6,2

15 18 Photon Group Sidney 366 330 11

16 16 Sapient Nitro Boston 356 362 -1,6

17 15
Groupe Aeroplan  
(Carlson Marketing)

Montreal 351 367 -4,5

18 19 IBM Interactive Chicago 322 296 8,7

19 17 Cheil Worldwide Seul 312 340 -8,3

20 22 Grupo ABC São Paulo 277 280 -0,9
Fonte: Agency Report/Advertising Age

Maiores agências de publicidade do mundo 
Listadas de acordo com as receitas globais em 2009 

Ranking
Receitas  

(em US$ milhões)

2009 2008 Agência Matriz 2009
Variação em  

relação  
a 2008 (%)

1 1 Dentsu (Dentsu) Tóquio 2.335 -5,6

2 2
McCann Erickson Worldwide 
(Interpublic)

Nova York 1.419 -15

3 3 BBDO Worldwide (Omnicom) Nova York 1.141 -17,2

4 4 DDB Worldwide (Omnicom) Nova York 1.110 -9,4

5 5 JWT (WPP) Nova York 1.066 -11,8

6 6 TBWA Worldwide (Omnicom) Nova York 1.023 -10,3

7 8 Hakuhodo (Hakuhodo DY Holdings) Tóquio 956,0 -10,1

8 9 Y&R (WPP) Nova York 931,8 -10,1

9 7 Publicis (Publicis Groupe) Nova York/Paris 892,0 -16,7

10 10
Leo Burnett Worldwide  
(Publicis Groupe)

Chicago 777,3 -6,2

Fonte: Agency Report/Advertising Age

Maiores agências digitais dos EUA 
Listadas por faturamento em 2009

Ranking Receitas nos EUA (em US$ mil) 

2009 Agência Matriz 2009 Variação (%)

1 Razorfish (Publicis) Seattle 317,0 0

2 Digitas (Publicis) Boston 294,9 -7,6

3 IBM Interactive (IBM Interactive) Chicago 210,7 8,6

4 Ogilvy Interactive (WPP) Nova York 207,5 0

5 Sapient Nitro (Sapient Nitro) Boston 206,8 -9,5
Fonte: Agency Report/Advertising Age

cerrou atividades em outubro de 2009.
Além disso, o mercado se mostrou 

renovável, com gente que ocupava car-
gos importantes em agências partindo 
para voos solo — como Rosemarie Ryan 
e Ty Montague, da JWT, Gerry Graf, da 
Saatchi & Saatchi, e Larry Woodard, da 
Vigilante’s.

Outra novidade: o ranking de maio-
res agências dos EUA foi liderado, pela 
primeira vez, por uma que está longe 
do burburinho da Madison Avenue, em 
Nova York. A nova primeira colocada é a 
Acxiom, baseada no Estado do Arkansas, 

WPP amplia  
liderança no ranking

um grande player em marketing direto e 
CRM que está no mercado desde 1969. 
Na carteira de clientes estão Procter & 
Gamble, AT&T e Macy’s.

Dentre os grupos, a grande novidade 
foi o Publicis Groupe assumindo a terceira 
posição, que estava com o Interpublic, 
graças em grande parte à compra da 
poderosa agência digital Razorfish. As 
duas primeiras colocações seguem com 
WPP e Omnicom. Dentre as redes de 
agências, a liderança seguiu com a japo-
nesa Dentsu.

Os números mostram ainda que a 
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O Grupo ABC saltou da 
22a para a 20a posição entre 
as maiores agências de pu-
blicidade do mundo, de acor-
do com o Agency Report, 
ranking anual de Advertising 
Age. No ano passado, a rede 
ficou em 20o lugar, mas, após 
revisões, apareceu duas 
posições atrás. O espaço no 
top 20 global foi recuperado 
graças à receita de US$ 277 
milhões em 2009, montante 
que representou queda de 
0,9% em relação aos US$ 280 
milhões de 2008. 

Além disso, o levanta-
mento de Ad Age mostra que 
o grupo brasileiro conseguiu 
triplicar suas receitas no 
mercado norte-americano, 
com faturamento de US$ 
12 milhões, contra os US$ 4 
milhões de 2008.

Em um ano de crise, pou-
cos grupos entre os 20 maio-
res conseguiram aumentar 
suas receitas. As exceções 
foram IBM, 18o colocado, 
com alta de 8,7%; o austra-
liano Photon Group, 15o, 
com 11% a mais, e a norte-
americana Epsilon, 11a, com 
receitas 4,7% maiores.

Maiores agências de publicidade do mundo 
Listadas de acordo com as receitas globais em 2009 

Ranking
Receitas  

(em US$ milhões)

2009 2008 Agência Matriz 2009
Variação em  

relação  
a 2008 (%)

1 1 Dentsu (Dentsu) Tóquio 2.335 -5,6

2 2
McCann Erickson Worldwide 
(Interpublic)

Nova York 1.419 -15

3 3 BBDO Worldwide (Omnicom) Nova York 1.141 -17,2

4 4 DDB Worldwide (Omnicom) Nova York 1.110 -9,4

5 5 JWT (WPP) Nova York 1.066 -11,8

6 6 TBWA Worldwide (Omnicom) Nova York 1.023 -10,3

7 8 Hakuhodo (Hakuhodo DY Holdings) Tóquio 956,0 -10,1

8 9 Y&R (WPP) Nova York 931,8 -10,1

9 7 Publicis (Publicis Groupe) Nova York/Paris 892,0 -16,7

10 10
Leo Burnett Worldwide  
(Publicis Groupe)

Chicago 777,3 -6,2

Fonte: Agency Report/Advertising Age

ABC triplica 
receitas no mercado 
norte-americano

queda de 7,5% nas receitas equivale à 
redução de 7,8% na quantidade de em-
pregos no mercado publicitário dos EUA, 
observada a partir de análise da Adver-
tising Age sobre os dados do Escritório 
de Estatísticas de Trabalho.

Só os quatro maiores grupos demitiram 
23 mil pessoas, ou cerca de 8,6% do total 
de funcionários. No caso de agências norte-
americanas, os números ficaram em 58,4 mil 
empregos, ou 7,9% das posições. Desde o 
começo da recessão, em dezembro de 2007, 
os cortes atingiram 107 mil posições, o que 
significa um a cada sete empregos.

Os economistas acreditam que a re-
cessão terminou no final de março, mas 
isso não representou contratações em 
agências dos EUA. Em janeiro de 2010, 
por exemplo, a taxa de emprego nas 
empresas do setor caiu para o nível mais 
baixo desde 1994.

Há, claro, alguns sinais positivos surgin-
do. A Martin Agency, do grupo Interpublic, 
prevaleceu em 14 disputas por novas con-
tas e neste ano conquistou clientes como 
Morgan Stanley, Tylenol e Motrin. Com 
isso, a agência da cidade de Richmond 
está contratando cem pessoas e tem rece-
bido aproximadamente 300 currículos por 
semana. “Tem sido um período bom para 
contratações para a agência”, disse Mike 
Hughes, presidente da empresa. “Jamais 
vimos um período tão forte de recrutamento. 
Por isso, faremos de tudo para aproveitar o 
fato de que nós e nossos clientes estamos 
ampliando os investimentos”, afirmou. 

Nos Estados Unidos, os investimentos 
voltam a fluir no setor de agências de 
publicidade, mas um grupo de empresas 
tradicionais do ramo tem ficado de fora dos 
negócios mais recentes: as chamadas Big 
Four, as quatro grandes holdings do setor 
(WPP, Omnicom, Interpublic e Publicis).

Em lugar delas, têm dominado o cenário 
de fusões e aquisições de agências nomes 
como Dentsu, Cheil, LBi e mesmo Hearst. 
O movimento se deve à necessidade dos 
grupos estrangeiros de entrar no mercado 
norte-americano, bem como ao desejo da 
mídia de criar novos negócios e sua dispo-
sição em pagar alto para consegui-los.

A Dentsu, por exemplo, comprou a 
Innovation Interactive, dona da 360i, da 
Search Ignite e da Net Mining. Esta é sua 
terceira aquisição nos EUA, após incor-
porar a McGarryBowen, eleita agência do 
ano pela Ad Age em 2009, e a empresa 
de design Attik. O negócio com a 360i é 
estimado em US$ 200 milhões.

Um ano depois de comprar a londrina 
Beattie McGuinness Bungay, a rede sul-co-
reana (e house agency da Samsung) Cheil 
Worldwide adquiriu participação majoritá-
ria na butique de criação Barbarian Group, 
de Nova York. A transação foi estimada 

Grupos internacionais lutam  
por espaço no mercado dos EUA

em um valor entre US$ 10 milhões e US$ 
20 milhões, montante generoso para uma 
agência nem sempre lucrativa, com receita 
que varia de US$ 9 milhões a US$ 13 mi-
lhões (ler mais sobre a Cheil à página 
26). “Há quem queira estabelecer uma 
posição nos EUA, gente disposta a pagar 
por isso”, diz o executivo de uma holding 
de agências. As Big Four, por outro lado, 
já têm grande presença no país e estão 
evitando novos investimentos. 

Enquanto isso, comenta-se que a 
Hearst  está próxima de fechar um ne-
gócio de US$ 375 milhões: a compra da 
iCrossing. Isso se segue à movimentação 
da editora Meredith em direção à área de 
publicidade. A europeia LBi e o londrino 
Engine Group também procuram se ex-
pandir nos EUA, de olho no atendimento 
a clientes que cada vez mais demandam 
estratégias globais e execução local.

Invasão asiática 
A Dentsu e a Cheil sinalizaram que vão 

“comprar” sua entrada nos EUA capitanea-
das por executivos ocidentais. A Dentsu 
contratou seu primeiro executivo não 
japonês, Tim Andree, para comandar as 
operações em 2008, enquanto a Cheil cha-

mou Bruce Haines, primeiro chief operating 
officer não coreano da empresa. Andree, 
CEO da Dentsu USA, encara a compra 
da 360i e da McGarryBowen como postos 
avançados de importação de tecnologia 
japonesa, geralmente muito à frente da 
norte-americana em termos de adoção 
pelo público, especialmente no que diz 
respeito à telefonia móvel.

Não é que as quatro grandes estejam 
completamente fora do jogo. Mas algumas 
já estão bem engajadas em áreas prioritá-
rias, como o ambiente digital. O Publicis 
Groupe, por exemplo, gastou US$ 544 
milhões no ano passado comprando a 
Razorfish e agora é dono das duas maiores 
agências digitais do mercado (a segunda é 
a Digitas). Outras estão focadas em mer-
cados de fora dos EUA. No mês passado, 
o Interpublic comprou a Cubocc, agência 
digital brasileira, após ter adquirido em-
presas na Índia e no Oriente Médio. E o 
WPP ainda está digerindo o negócio de 
US$ 2 bilhões fechado em 2008: a compra 
da TNS (empresa de pesquisa).

O Omnicom é o candidato mais prová-
vel a se expandir na área digital via fusões 
e aquisições, mas o executivo no comando 
dessa operação, Jonathan Nelson, CEO da 
Omnicom Digital, é conhecido como um 
negociador conservador. E está ocupado 
em descobrir de que forma aquisições 
recentes — como as da Organic e da 
Agency.com — e agências locais como 
Tribal DDB e BBDO’s Proximity vão se 
adaptar ao grupo.
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