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As agências de publicidade 
estão em revoada para o Brasil, 
guiadas por um grande mercado 
que passou fácil pela recessão 
global, com novos consumidores 
ávidos para comprar e com a 
promessa de grandes negócios 
quando o País sediar a Copa do 
Mundo de 2014 e os Jogos Olím-
picos de 2016.

A Wieden+Kennedy abriu 
seu escritório em 1o de dezem-
bro, a Arnold escolheu uma 
shop brasileira para comprar e a 
Denstu está de olho no mercado.

E em uma intrigante movi-
mentação para ganhar em cima 
da bonança dos eventos de marke-
ting esportivo que estão por vir, 
o grupo WPP está iniciando uma 
consultoria com a lenda do fu-
tebol Ronaldo, que será CEO da 
9ine, nome que faz referência ao 
número que está em sua camisa.

“Ronaldo abrirá portas, con-
quistará negócios, participará em 
apresentações e influenciará o 
planejamento estratégico”, afirma 
Sérgio Amado, presidente da Ogil-
vy no Brasil, que ajudará a supervi-
sionar a 9ine e conduzirá clientes 
do grupo WPP para o negócio.

Do mesmo modo, a Pereira 
& O´Dell, de San Francisco, irá 
lançar uma nova unidade de 
negócios, em 2011, chamada 
PodSport, para atuar como uma 
consultoria para marcas norte-
americanas interessadas em 
investir no Brasil. Para Andrew 
O´Dell, CEO da agência, “todos 
olham para o Brasil agora da 
mesma maneira que olhavam 
para a China há 10 anos”.

Entenda por que tantas agências estão pegando a estrada para São Paulo

Embora a China tenha se 
tornado o maior mercado do 
mundo para tudo, de carros a 
assinantes de telefonia móvel, 
o Brasil, quinto maior país em 
tamanho e população – com 
quase 200 milhões de pessoas – 
não está muito atrás. O Brasil é 
o maior mercado do mundo para 
desodorantes, número dois em 
produtos para crianças e terceiro 
em cosméticos, de acordo com a 
Euromonitor. A Jato Dynamics 

coloca o Brasil em quarto na ven-
da de carros. O Brasil é também o 
sexto maior mercado publicitário 
do mundo, com investimentos 
que chegaram a US$ 14,2 bilhões 
em 2010, de acordo com os dados 
de outubro da Zenith Optimedia.

Quem dá combustível a este 
crescimento – e ao salto nos in-
vestimentos publicitários de mais 
de 20% nos dez primeiros meses 
do ano – é a classe C, uma classe 

média de quase 100 milhões de 
pessoas que emergiu nos dois 
últimos anos, comprando seus 
primeiros carros e suas primeiras 
casas e trocando seus celulares 
simples por smartphones.

Mais recentemente, a forte 
classe D, de 60 milhões de pes-
soas, que está ainda mais abaixo 
na escala socioeconômica do 
País, começou a adquirir pro-
dutos que vão de computadores 
a TV´s de plasma. O Brasil é 

também um dos mercados de 
publicidade mais criativos e 
vibrantes do mundo, que trata 
seus principais profissionais 
como se fossem estrelas do rock.

Ícaro Dória, que deixou seu 
cargo como diretor de criação da 
Goodby, Silverstein & Partners 
para retornar a seu País nativo 
para abrir a Wieden+Kennedy 
no bairro boêmio da Vila Ma-
dalena, em São Paulo, atribui a 

O movimento de agências 
estrangeiras abrindo mais seus 
olhos para o nosso mercado, 
reportado pelo Advertising Age, 
tem muito mais a ver com di-
nheiro do que com nossas belas 
praias. Segundo previsões da 
ZenithOptimedia, a publicidade 
brasileira terá um incremento de 
R$ 7,4 bilhões nos próximos três 
anos, o quarto maior volume do 
mundo no período.

O Brasil é, atualmente, de 
acordo com a empresa que 
pertence ao Publicis Grou-
pe, o sexto maior mercado 
da publicidade mundial, com 

movimentação de cerca de R$ 
24 bilhões. O País chegará a 
2013 com R$ 31,6 bilhões, uma 
alta de 31%. Com isso, deverá 
manter a sexta colocação, só 
que ficará mais colado no Reino 
Unido, estando a R$ 1,7 bilhão 
de se tornar o quinto mercado 
do mundo. A grande mudança 
no período será protagonizada 
pela China, que vai crescer 
51%, ultrapassar a Alemanha 
e assumir como terceiro maior 
mercado do mundo, atrás de 
Estados Unidos e Japão.

Nos Estados Unidos, que é de 
longe o maior mercado do mun-

do, haverá uma injeção de R$ 
23,3 bilhões até 2013, em cima 
do volume atual de R$ 255,2 bi. 
A China ficou em segundo lugar, 
com crescimento de R$ 19,6 bi 
em cima dos R$ 38,2 bi de hoje, 
e a Rússia em terceiro, com alta 
de R$ 7,4 bi sobre o mercado que 
movimenta atualmente R$ 13,2 
bi. Países tradicionais da Europa, 
como Alemanha e Reino Unido, 
terão injeção bem mais modesta 
de recursos, na ordem de R$ 3 
bi e R$ 2,7 bi, respectivamente.

Outra empresa, a Group 
M, pertencente ao WPP, prevê 
que Estados Unidos e China 

terão crescimento de investi-
mentos publicitários na faixa 
de R$ 8,5 bilhões no decorrer 
de 2011 na comparação com 
o ano atual, enquanto outros 
países como o Brasil, terão alta 
próxima a R$ 1,7 bi.

Segundo os dois institutos, 
os investimentos em publicida-
de no mundo estão crescendo 
de maneira acima da esperada 
anteriormente. Pelos dados da 
Group M, haverá uma alta de 
5,8% em 2010, bem acima dos 
3,5% previstos anteriormente. 
Com isso, os valores irão superar 
a barreira dos US$ 500 bilhões 

pela primeira vez na história do 
levantamento. A Zenith diz que 
os investimentos em publicidade 
irão saltar 4,9% em 2010, um 
pouco melhor do que os 4,8% 
previstos em outubro. 

Quem também fez uma revi-
são para cima de seus números 
foi a Magna Global, do grupo 
Interpublic, que espera cres-
cimento de 6,9% do mercado, 
contra as projeções anteriores 
de 5,6%. Para 2011, a expecta-
tiva é de crescimento de 5,4%, 
sendo que até 2016 a média 
anual será de 6,3%.

Felipe Turlão

Publicidade brasileira terá R$ 7,4 bi a mais até 2013

decolagem do Brasil a uma rara 
combinação de governo estável e 
crescimento econômico. “O Bra-
sil vive esse ‘momentum’”, afir-
ma. “Está se tornando um lugar 
mais normal e estável, e o País 
tem muitos empreendedores. É 
um espaço mais maduro e pro-
pício para negócios”, completa.

Conforme as agências acele-
ram no Brasil, a polícia faz um 
esforço para tornar o País mais 
seguro antes da Copa do Mundo 
de 2014. Mas após anos de tole-
rância com os traficantes do Rio 
de Janeiro, os esforços do gover-
no para enfrentá-los acabaram 
gerando uma forte reação, com 
queima de carros e enfrenta-
mentos com a polícia nas ruas e 
favelas do Rio, o que ocasionou 
a morte de mais de 30 pessoas.

“Você não pode deixar o 
medo se sobrepor à oportuni-
dade”, afirmou Tom Bernardin, 
CEO da Leo Burnett. “E a ten-
dência é de crescimento.”

Algumas agências estão lan-
çando seus próprios escritórios, 
como a Wieden e a R/GA, que 
abriram escritório em São Paulo. 
Outras, como a Arnold, querem 
crescer por meio de aquisições. 
De acordo com Andrew Bennet, 
CEO da Arnold, a agência irá 
lançar operação no mercado com 
a ajuda de uma agência local.

WPP e Omnicom são as maio-
res holdings do Brasil. Das 15 
maiores agências de 2009, 12 são 
multinacionais. Dentre as inde-
pendentes, estão incluídas DPZ, 
NBS, Moma, Propeg e Santa Cla-
ra, esta, recentemente separada 
de sua parceira internacional 
SapientNitro, quando a agência 
se focou mais em tecnologia. 
“Estamos abertos a acordos 
internacionais”, avisa Fernando 
Campos, diretor da Santa Clara.

Muitas agências já estão 
Brasil há décadas, claro. Mas 
mesmo essas estão apostando 
ainda mais no País. Em outubro, 
o Publicis comprou 49% das 

ações da Talent, a maior agência 
ainda independente, por cerca 
de US$ 110 milhões. A McCann 
Erickson teve uma fusão com a 
W/Brasil em junho. As agências 
digitais estão acelerando. Ber-
nardin, da Leo Burnett, esteve 
no Brasil recentemente por duas 
vezes e diz estar interessado em 
alianças em áreas como shopper 
marketing e design.

“O Brasil tem enormes opor-
tunidades, mas pode ser um 
lugar desafiador para se fazer 
negócios”, afirma Colin Spooner, 
diretor de novos negócios da 
Pereira&O´Dell, que irá liderar 
a nova unidade PodSport. “Di-
ferenças culturais, barreiras de 
língua e uma economia que passa 
por intensa mudança podem ser 
fatores de intimidação”, avisa.

A TBWA aprendeu a lição da 
pior maneira. A agência fracassou 
no Brasil após comprar a agência 
errada por três vezes. Somente 
no quarto negócio – a inteligente 
shop local Lew’Lara – ela foi bem-
sucedida, e isso ocorreu na hora 
certa para que a agência pudesse 
participar, com sucesso, da con-
corrência global de Visa, que teve 
forte presença brasileira.

Mas nem todos são bem-vin-
dos. As agências de mídia são 
banidas de acordo com as regras 
locais, que permite compra de mí-
dia apenas às agências full service. 
Trata-se de um acordo confortável 
para os proprietários de empresas 
de mídia no Brasil e para as agên-
cias de publicidade que trabalham 
com lucrativos descontos. As 
agências reinvestem parte desse 
dinheiro pagando a seus melhores 
criativos salários pródigos. 

Esta é uma das razões pelas 
quais o Brasil tem tantos talen-
tos criativos. “Não há incentivos 
(para se abrir um bureau de mí-
dia) e você pode ser penalizado. 
Eu não creio que essa situação 
irá mudar no curto prazo”, afirma 
Mauricio Sabogal, diretor admi-
nistrativo global da Initiative.
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Avenida Paulista: cidade abriga novos escritórios de agências de ponta
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