
Um peixe grande é devorado por um peixe menor 
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As três maiores holdings controlam mais da metade da publicidade mundial.  
 
O mundo da publicidade é como uma imensa piscina, onde os peixes grandes engolem outros 
peixes, e onde, de vez em quando, um peixe minúsculo devora impiedosamente um animal 
gigante. Antes de concluir a digestão, saem à procura de novas presas para, com freqüência, 
serem eles mesmos engolidos.  
 
A publicidade é um dos setores mais concentrados do mundo dos negócios e um dos mais ativos 
em fusões e aquisições. Em 1997, o GGT Group, britânico, previa que na entrada do milênio 
sobreviveriam apenas cinco grandes grupos mundiais - e que o GGT seria um deles. Alguns 
meses, tinha sido absorvido pelo Omnicom Group. Da  mesma maneira, perderam a independência 
os grupos norte-americanos True North, que em 1996 tinha sido o sexto maior do mundo, e Leo 
Burnett, o décimo maior.  
 
No ano 2000, as três maiores holdings - Omnicom, Interpublic e WPP - controlavam 42,1% dos 
US$ 40 bilhões gastos exclusivamente com publicidade - apenas criação e mídia, excluindo 
serviços de marketing e healthcare, segundo a Advertising Age. Três anos depois, de acordo com 
o banco de investimentos Sanford Bernstein, esses mesmos três grupos detinham 48,8% de um 
mercado de US$ 46,6 bilhões, e os seis maiores 67,4%.  
 
No começo de 2002, havia dez grandes holdings mundiais de publicidade, duas delas japonesas. 
Das ocidentais, quatro eram consideradas "independentes". Uma, a Bcom3, foi comprada pela 
Publicis neste mesmo ano. Outra, a Cordiant, foi incorporada pelo WPP Group em 2003. Em 2004, 
o mesmo WPP comprou o Grey Global Group. A última holding "independente" é a francesa Havas 
e os rumores do mercado indicam que ela, também, poderá ser vendida. Um candidato, como 
sempre, seria o WPP. Outro, o grupo Publicis.  
 
Quando o tamanho é documento  
 
A razão básica dessa voracidade é econômica: o tamanho é importante e faz diferença. A 
globalização faz com que as empresas multinacionais procurem grupos, também multinacionais, 
que lhe ofereçam uma série de serviços de marketing, incluindo publicidade, nos países em que 
operam. Elas preferem encomendar de poucos fornecedores os serviços que antes estavam 
dispersos entre várias agências. As holdings, para atender a essa demanda, passaram a comprar 
empresas nas diversas áreas do marketing e da comunicação.  
 
Além disso, para poder atender a empresas que competem no mesmo setor, as holdings 
montaram várias redes internacionais de agências de publicidade, com grande autonomia 
operacional, que chegam a competir entre si.  
 
O começo de todo o processoO ano de 1961 é considerado tradicionalmente como o ponto de 
partida dessa transformação das agências de publicidade em megagrupos. No dia 1 de janeiro 
daquele ano, começou a funcionar o Interpublic Group, nos Estados Unidos. Era uma holding 
criada por Marion Harper Jr., presidente da McCann-Erickson, que decidiu montar um grupo com 
diversas agências que operassem com autonomia. Dessa maneira, poderia eliminar o problema do 
"conflito de contas", que impede a uma mesma agência, por questões éticas, atender a duas 
empresas concorrentes.  
 
The Interpublic Group of Companies tinha vinte agências embaixo de seu guarda-chuva. Usavam 
os mesmos serviços centrais e participavam da mesma estrutura financeira, mas tinham 
autonomia operacional. Posteriormente, o grupo montou duas redes mundiais de agências. Uma 
em torno da McCann-Erickson, com sede em Nova York, outra, a Quadrant em Londres. As duas 



redes chegaram a disputar os mesmos clientes. Este modelo foi seguido por outras grandes 
agências.  
 
Quem paga é a agência comprada  
 
A Saatchi & Saatchi, na primeira etapa de sua trajetória, fez várias inovações neste modelo. 
Desenvolveu um sistema para projetar o fluxo de caixa das agências. Tão preciso se tornou esse 
controle que, em 1987, para um movimento de 9 bilhões de libras, o desvio observado foi de 
apenas meio por cento. Além disso, introduziu um sistema para comprar, integrar e financiar a 
aquisição de empresas.  
 
Seus procedimentos foram observados e copiados pela concorrência. Quando comprava uma 
agência, pagava inicialmente apenas uma parte do preço. O restante era jogado para o futuro, de 
acordo com a rentabilidade da empresa adquirida. Significava isso, na verdade, que o pagamento 
era feito com os recursos gerados pelos próprios negócios comprados. É o modelo seguido hoje 
pelo mercado.  
 
O conceito e as operações das holdings mudaram com o tempo. Em 1988, pouco depois de 
comprar a J Walter Thompson, o presidente do WPP, Martin Sorre ll, enfatizava a autonomia das 
agências dentro da holding. "O WPP é uma marca financeira, não uma marca de marketing", disse 
ele à revista BusinessWeek. "Não precisamos pôr o nome WPP em todas as empresas que 
compramos."  
 
A holding se transforma em marca  
 
Hoje, ele pensa de maneira diferente. Lamenta que, se suas empresas tiverem uma forte 
identidade individual, não poderão ser absorvidas numa única entidade, que preste todos os 
serviços de marketing ao cliente, com a marca WPP. Seu objetivo é, precisamente, dar prioridade 
à marca global do grupo: WPP. Como comentou um antigo presidente do conselho de 
administração da Young & Rubicam, as holdings ficaram preocupadas em vender, não apenas os 
seus serviços, como também a própria marca - a agência mundial da Ford é a WPP (Thompson). A 
da General Motors é a Interpublic (McCann).  
 
A Pepsi Cola contratou em 2001 não uma agência, mas uma holding, a Omnicom. Transferiu para 
ela o trabalho que estava sendo feito pela FCB, do grupo Interpublic. A PepsiCo afirmou que 
obteria ganhos significativos concentrando o serviço de publicidade. Como já foi observado, o 
peixe minúsculo pode ser muito mais voraz que o grande. Em 1982, o WPP fabricava carrinhos de 
supermercado e faturava US$ 2 milhões. Em 1986, o WPP, que faturava US$ 38 milhões, 
comprava a J W Thompson, com receita de US$ 649 milhões. Anos mais tarde, engoliria a Ogilvy, 
Young & Rubicam, Cordiant e Grey. Hoje, é a segunda maior do mundo. "Sir" Martin Sorrell, o 
homem do WPP, não é publicitário, é contador.  

 
 
Leia Mais 
 
Clientes pouco satisfeitos com serviços 
  
O sinal de alarme já soou - mas talvez não tenha sido ouvido. Os grandes grupos de publicidade 
oferecem algumas vantagens a seus clientes, como a compra unificada de serviços, a garantia de 
uma marca confiável e uma presença global. Mas a concentração envolve perigos. Entre eles, o de 
tornar a publicidade uma commodity, em substituição a um serviço exclusivo e diferenciado de 
criação. O Financial Times apontou para o perigo de que agências conhecidas pela criatividade e 
independência fossem absorvidas dentro da estrutura de grupos com culturas diferentes. Os 
maiores anunciantes já estão percebendo o lado negativo da concentração.  
 



A Coca-Cola, por exemplo, trabalha com o WPP Group e o Interpublic Group. Mas seu principal 
responsável pelo marketing, Stephen Jones, afirma que ainda não tinha obtido um resultado 
satisfatório: "Eles entendem nossas necessidades e adquiriram companhias de múltiplos serviços 
de marketing, mas ainda não conseguiram juntá-las de maneira integrada". Acrescenta que "eles 
sabem disso e estão trabalhando, mas ainda não chegaram lá".  
 
No fim dos anos 90, o presidente da Unilever, Niall FitzGerald, afirmou que via "uma alarmante 
discrepância entre o que nossas marcas vão precisar e o que as agências sabem fazer", para 
acrescentar que não achava que "as agências de publicidade de hoje estejam à altura das 
oportunidades do marketing de amanhã". Em sua opinião, as agências davam importância 
excessiva à televisão, e mostrava sua preocupação com o perigo de que o crescimento dos grupos 
de publicidade os levasse a perder o contato com as características regionais e nacionais.  
 
Também na década de 90, John Nicholson, da Scottish & Newcastle, o maior produtor britânico de 
cerveja, lamentava que "as agências já não são mais os guardiães de nossas marcas".  
 
Já há sinais de mudança. O jornal The New York Times escreveu que estão surgindo pequenas 
agências, ágeis e agressivas, que tiraram importantes clientes de seus rivais de maior tamanho. 
Mother, fundada em Londres em 1996, conseguiu as contas da Schweppes, Dr. Pepper e da 
Orange, uma operadora de telefonia celular. E a rede Leo Burnett perdeu a conta da Delta Airlines 
para a BrightHouse, uma agência de Atlanta fundada em 1995.  

 
 
Leia Mais 
 
As empresas mudaram e viraram holding 
 
O negócio da publicidade no Brasil é controlado pelas grandes holdings transnacionais. Em 2003, 
no ranking da revista Meio & Menagem das maiores agências por compra de espaço e tempo na 
mídia, apenas uma, entre as dez maiores, é de capital totalmente brasileiro. Há outras com 
alguma participação nacional, mas cujo controle efetivo está no exterior. Da mesma maneira, 
entre os cinco maiores grupos, por gastos na mídia, somente um é controlado por capitais 
nacionais, o quinto colocado.  
 
Esta predominância do capital estrangeiro é suavizada pela existência de um bom número de 
agências de capital misto, nas quais a gestão e uma significativa parte do capital ficou nas mãos 
de profissionais brasileiros. Para reagir a este avanço, diversas agências brasileiras se 
transformaram elas mesmas em holdings, comprando o controle ou uma participação em outras 
agências e em empresas de serviços de marketing. Entre as holdings nacionais estão:  
 
Grupo Total. Fundado em 1996 por Eduardo Fischer, tem como carro-chefe a Fischer América, 
com atividade nos principais países da América Latina.  
 
Prax Holding. Foi constituída a partir da W/Brasil, quando seus sócios decidiram investir em outras 
empresas. É controlada por Washington Olivetto, Gabril Ze llmeister e Javier Llusá Cluret.  
 
Talent Par. Foi fundado por Julio Ribeiro em torno da Talent, agência de publicidade criada em 
1980.  
 
Propeg. O antigo Grupo Interamericano de Comunicação foi desmembrado em duas partes. Uma, 
a Propeg e outra o Multigrupo, que mudaria o nome para PPR. Na cisão, o controle ficou com o 
publicitário Fernando Barros.  
 
PPR (Profissionais de Publicidade Reunidos). É o resultado da cisão do antigo Grupo 
Interamericano. Ficou inicialmente com Rodrigo de Sá Menezes. É presidida por Cyd Alvarez.  



 
Ypy. Holding fundada por Nizan Guanaes. Tem como sócio o Banco Icatu. Formam parte a 
DM9DDB, a MPM e a Africa.  
 
Newcomm. Foi criada em 1 de janeiro deste ano. Metade do capital é do WPP Group e o restante 
dos sócios brasileiros Roberto Justus e Silvio Matos.  

 
 
Leia Mais 
 
Um assunto recorrente: como pagar a agência 
  
Quando o assunto é dinheiro, na história da publicidade, as relações entre anunciante e agência 
se revestem de certa ambigüidade. As agências fazem anúncios para seus client es, mas quem as 
remunera, na base da comissão, são os veículos - para quem elas não trabalham. As agências 
orientam os anunciantes a respeito do volume e aplicação das verbas, mas seu próprio negócio 
depende de convencer o cliente a gastar mais, pois a sua receita é uma porcentagem desses 
gastos. E com freqüência as agências costumam reter o copyright desses anúncios.  
 
As agências são remuneradas com a comissão sobre a inserção dos anúncios na mídia - "desconto 
de agência", de 15% a 20% -, com a comissão sobre os serviços dos fornecedores e com os 
honorários ("fees") sobre serviços como relações públicas, pesquisas, etc. Há uma tendência 
mundial a substituir as comissões por honorários. O Brasil é um dos poucos países em que a 
remuneração não é negociada livremente, mas regulamentada, de maneira a proporcionar à 
agência pelo menos uma comissão equivalente aos 15% da veiculação. Outra fonte de receitas é a 
bonificação por volume (BV), paga pelos veículos.  

 
 
Leia Mais 
 
Arma para reforçar o poder de barganha  
 
Um espectro atormenta as agências de publicidade: os birôs de mídia. Os birôs são empresas 
especializadas no planejamento e compra de espaço e tempo nos veículos. Controlam a 
intermediação de anúncios na maioria dos países. O Brasil - onde, na prática, eles não podem 
operar - talvez seja a principal exceção.  
 
Surgiram na Europa há três décadas. Sua expansão foi incentivada pela formação de grandes 
conglomerados de mídia. Agências e anunciantes sentiram que seu poder de barganha diminuíra. 
Reagiram criando os birôs.  
 
Martin Sorrell, do WPP Group, afirma que a publicidade, por ser uma atividade criativa, é de 
deseconomia de escala. A única economia de escala, diz, é a compra de espaço: "quanto maior o 
volume, com mais eficiência poderemos comprar para nossos clientes". Sua remuneração, em 
lugar do "desconto de agência" de 15% a 20%, é de apenas 2% a 5%, embora os birôs obtenham 
uma parte do ganho seu investindo no mercado financeiro. Há algumas agências conhecidas pelo 
hábito de receber cedo e pagar tarde.  
 
Os principais birôs são controlados pelas agências. Na Europa há birôs de anunciantes, que 
encomendam a criação e eles mesmos compram o espaço. Grandes empresas costumam dividir o 
trabalho de criação entre várias agências e unificam a compra em um único birô.  
 
Hoje, todas as grandes redes de agências do mundo possuem empresas especializadas em mídia. 
O grupo WPP controlava a MindShare e adquiriu a britânica Tempus. O Interpublic tem a Initiative 



Media Worldwide. A Young & Rublicam possui a MediaEdge. O Omnicom tem a Optimum Media 
Direction (OMD).  
 
No fim de 2001, o francês Havas comprou a espanhola Media Planning Group. O também francês 
Publicis controla a ZenithOptimedia. O Aegis, britânico, é a principal empresa independente de 
mídia.  
 
No Brasil, a ent rada dos birôs parece improvável a curto prazo. A prazo médio, tudo vai depender 
da eficiência com que as agências realizem a cada vez mais complexa tarefa de pesquisa e 
planejamento de mídia - um ponto em que elas são vulneráveis. 
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