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ABC no retrovisor  
de grandes holdings
Brasileiros foram os que mais cresceram dentre as 20 maiores e ficaram  
mais próximos da meta de ser os nonos do mundo em cinco anos

Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

Se compararmos as receitas dos 20 
maiores grupos da publicidade mun-
dial, ninguém cresceu mais em 2010 
do que o Grupo ABC. Os brasileiros ti-
veram uma alta de 30,5%, chegando a 
US$ 362 milhões. Com isso, o ABC subiu 
uma posição e já é o 19o maior do mun-
do, a alguns poucos milhões da IBM, 
que cresceu em ritmo bem inferior, 14%, 
chegando a US$ 368 milhões, e dos co-
reanos da Cheil Worldwide, que fecha-
ram com US$ 386 milhões, alta de 24%.

Esses números indicam que o gru-
po brasileiro pode atingir em 2015 o 
seu  objetivo de duplicar de tamanho, 
o que o levaria a ter o porte atual da 
MDC Partners, dona de agências co-
mo a Crispin, Porter+Bogusky. Há pe-
lo menos dois anos, o ABC sinaliza que 
pretende entrar na seleta lista dos dez Valente: “Para crescer no exterior não adianta jogar tênis contra o Federer. Temos que jogar futebol”
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maiores. Como primeiro passo, o gru-
po pretende crescer em 2011 mais 20%, 
embora o primeiro trimestre tenha tra-
zido um resultado acima das expectati-
vas, 24%, o que pode elevar o resultado 
consolidado do ano.

Mas como fazer isso sem depender 
exclusivamente dos resultados no Bra-
sil, que são fortemente afetados pela 
variação cambial, atualmente com um 
cenário de real valorizado? Na frente in-
ternacional, a Dojo e a Pereira & O’Dell, 
suas duas agências norte-americanas, 
chegaram a US$ 14 milhões, 15% a mais 
do que no ano anterior. Ou seja, a esma-
gadora maioria das receitas ainda está 
na operação brasileira. O ABC sabe dis-
so e tem um plano de crescimento am-
parado na publicidade digital e no en-
tretenimento.

“Para crescer no mercado interna-
cional não adianta querer jogar tênis 
contra o Roger Federer. Precisamos jo-
gar futebol. Na prática, temos de inves-
tir na frente digital, que é a nossa chan-
ce”, sinaliza Guga Valente, CEO do ABC. 

Basta ver que o trabalho das duas 
agências norte-americanas, parcerias 
com Mauro Alencar e PJ Pereira, é for-
temente amparado nas novas tecnolo-
gias. “Outra possibilidade está na frente 
de eventos. A XYZ Live (empresa cria-
da recentemente unindo Maior, Mon-
do e ReUnion) pode exportar eventos, 
começar a mandar coisas do Brasil para 
fora e importar grandes turnês”, avisa. 

“Entretenimento é uma forma de in-
ternacionalização, embora não tenha-
mos planos de estabelecer um escritó-
rio da XYZ Live lá fora, pelo menos por 
enquanto. A única coisa que temos é um 
pequeno braço da ReUnion em Miami, 
para gerenciar carreira de pilotos de au-
tomobilismo”, completa. Ainda na esfera 
do entretenimento, a Pereira & O’Dell 
lançou a consultoria POD Sports, que 
pretende ajudar empresas norte-ame-
ricanas a aproveitarem as oportunida-
des dos eventos esportivos no Brasil. 

O outro braço internacional é o es-
critório da Africa em Nova York. Segun-
do Valente, ele funciona menos como 
agência de publicidade e mais como 
uma empresa de relações públicas, pa-
ra direcionar o posicionamento de em-
presas brasileiras no mercado norte-
americano. 

Eterno aprendizado
Mas, de acordo com a estratégia do 

grupo, não se devem esperar novas 
agências do ABC no exterior, ao me-
nos no curto prazo. Em um primeiro mo-
mento, a ideia é ampliar os seus atuais  
negócios no estrangeiro. “Não estamos 
correndo atrás de oportunidades, mas 
se passar uma na porta agarraremos, se-
ja por meio de aquisição, fusão ou par-
cerias”, salienta Valente. 

Já para o longo prazo, a história é ou-
tra. “Desejo muito ter outras operações 
no exterior. Hoje, nós não estamos, por 
exemplo, no oriente por acreditarmos 
que não temos condições de entregar. 
Mas está no nosso projeto futuro sim”, 
revela, sem dar pistas sobre os mercados 
desejados. “O primeiro passo é apren-
dizado. Escolhemos os Estados Unidos 
pelo tamanho do mercado e por terem 
uma cultura parecida com a nossa. Ser 
internacional é complicado, porque é 
um eterno aprendizado”, analisa. Se os 
planos se concretizarem, o Brasil te-
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Maiores holdings da publicidade mundial

Posição Holding
Receita de 

2010 (em US$ 
milhões)

Variação 
%

1ª WPP 14.466 6
2ª Omnicom 12.543 7
3ª Publicis 7.175 14,1
4ª Interpublic 6.532 8,4
5ª Dentsu Inc. 3.600 15,6
6ª Aegis Group 2.257 7
7ª Havas 2.069 3

8ª Hakuhodo DY 
Holdings 1.674 10,7

9ª Acxiom Corp. 785 0,4
10ª MDC Partners 698 28

11ª Alliance Data Systems 
Corp.’s Epsilon 613 19,3

12ª Groupe Aeroplan’s 
Carlson Marketing 593 3

13ª Daniel J. Edelman 544 18,8

14ª Sapient Corp.’s 
SapientNitro 515 27,2

15ª Asatsu-DK 484 7,3
16ª Media Consulta 408 1,6
17ª Cheil Worldwide 386 23,8

18ª IBM Corp.’s IBM 
Interactive 368 14,1

19ª Grupo ABC 362 30,5
20ª Photon Group 334 1,3

21ª inVentiv Group 
Holdings 313 15

22ª STW Group 280 31,2
23ª Huntsworth 268 9,7
24ª Merkle 254 13,9

25ª Aspen Marketing 
Services 244 8,4

26ª Wieden & Kennedy 234 12,1
27ª LBi International 233 5,9

28ª Chime 
Communications 231 19,7

29ª Project WorldWide 223 23,1
30ª Rosetta 218 23,1
31ª M&C Saatchi 208 21,7
32ª AKQA 208 26,1

33ª Serviceplan 
Agenturgruppe 197 12,1

34ª FTI Consulting’s FD 193 7,3
35ª Vision7 International 193 2,1

36ª
GSI Commerce Inc.’s 
Global Marketing 
Services

190 48,8

37ª Commarco Holding 176 0,4
38ª Brunswick 175 NA

39ª
Meredith Corp.’s 
Meredith Integrated 
Marketing

173 -2,8

40ª Richards Group 170 0,3

41ª Viad Corp.’s Global 
Experience Specialists 166 12,5

42ª Tokyu Agency 166 10,5
43ª Bartle Bogle Hegarty 160 3,2

44ª Hearst Corp.’s 
iCrossing 153 11,9

45ª Cramer-Krasselt 150 0,7
46ª Harte-Hanks 149 0,3
47ª Doner 142 -6,6
48ª Marketing Store 132 1,5
49ª FullSix Group 131 15,6
50ª GyroHSR 128 0

rá não somente um grande grupo no 
ranking internacional, mas também um 
grande grupo internacional.

O ranking Agency Report 2011, publi-
cado na semana passada pelo Adverti-
sing Age, mostra um mercado ainda al-
tamente concentrado: 65% das receitas 
dos 50 maiores grupos, que somam US$ 
60 bilhões no total, estão nas mãos das 
quatro maiores holdings (WPP, Omni-
com, Publicis e Interpublic). 

Neste cenário, a Dentsu e a MDC Par-
tners estão aproveitando o atual am-
biente de negócios para oferecer uma 
estrutura mais enxuta e crescer na es-
teira de aquisições. A MDC entrou no 
ranking das dez maiores, com cresci-
mento de 28% e receitas de quase US$ 

700 milhões, e a Dentsu consolidou a 
quinta colocação com alta de 15,6%, pa-
ra US$ 3,6 bilhões. Outros nomes que 
têm sido comentados são os da Project 
Worlwide (29a) e da Cheil (17a), e as em-
presas parecem cumprir a promessa 
com o crescimento de 23% e 24%, res-
pectivamente. 

Já entre as quatro gigantes, o desta-
que foi o Publicis Groupe, que com sua 
política agressiva de aquisições, com o 
Brasil como principal foco, teve uma 
alta de 14%, chegando aos US$ 7,2 bi-
lhões. O WPP manteve a liderança (veja 
a tabela com os rankings de holdings).

Dentre as redes integrantes das gran-
des holdings, a única alteração relevan-
te foi a subida da Draftfcb, que saltou da 

décima para a ooitava colocação, além da 
queda da Euro RSCG da oitava para a 11a 
posição. A liderança entre as redes conti-
nua com a Dentsu, à frente de Y&R Bran-
ds, McCann, DDB, Ogilvy, BBDO,  TBWA, 
Draftfcb, Publicis World wide e Leo Burnett.

Japoneses gigantes 
Os japoneses também são os maiores 

se consideradas apenas as agências de pu-
blicidade isoladamente, à frente de Mc-
Cann, BBDO, DDB, JWT, TBWA, Hakuho-
do, Publicis, Y&R e Leo Burnett. No mer-
cado de marketing direto, a Wunderman 
é a maior do mundo, seguida por Axciom, 
Rapp, Draftfcb e OgilvyOne. Em relações 
públicas, a lista é composta por Edel-
man, Fleishman-Hillard, Burson-Mars-

teller, Weber Shandwick e MSL. E en-
tre os bureaus de mídia, destaque para 
Starcom MediaVest, Mindshare, OMD, 
ZenithOptimedia e MediaCom.

Nos Estados Unidos, a maior agên-
cia considerando-se todas as discipli-
nas foi a Axciom, com US$ 623 milhões, 
seguida por Epsilon, Draftfcb, McCann 
Erickson e BBDO. Dentre as digitais, as 
maiores norte-americanas são Digitas, 
SapientNitro e OgilvyInteractive. 

Por fim, a Carlson foi a maior pro-
mocional nos EUA, a iCrossing teve a 
maior receita entre as de marketing de 
busca, a George P. Johnson é número 1 
em eventos, a Publicis Healthcare é a 
líder em marketing de saúde e a Dieste 
é a maior agência hispânica.

Fonte: Ranking Agency Report 2011, do Advertising Age
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