
2005, outro ano bom para a propaganda 
Regina Neves 
 
São Paulo, 18 de Janeiro de 2005 - Agências projetam crescer 20%. O bom 
fechamento de 2004, a promissora primeira quinzena do ano - que exibe novas 
campanhas - e os anunciantes, na sua maioria ativos, levam as grandes agências de 
publicidade do Brasil a projetar com ânimo um crescimento para o setor de até 20% 
para 2005 - percentual algo pouco abaixo do desempenho de 2004 - que Ângelo 
Franzão, vice-presidente e diretor de Mídia da McCann-Erickson, chama de "o primeiro 
grande ano do mercado publicitário no século XXI".  
 
"A publicidade ainda está longe do sonho de voltar a representar 1% do PIB, mas está 
seguramente a caminho", diz Antonio Fadiga, sócio-diretor do Grupo Total, que espera 
faturar R$ 1 bilhão este ano. "Não se trata apenas de um bom começo de ano, pois o 
que temos, na verdade, é a continuidade do movimento de 2004, não interrompido 
nem pelos feriados de fim de ano", completa Sergio Valente, que mal assumiu a 
presidência da DM9DDB.  
 
A opinião geral é de que há uma tendência, iniciada no ano passado e que vai se 
consolidando, de maiores investimentos em comunicação no País. A expectativa é tão 
positiva que algumas agências chegam a vislumbrar crescimento de até 50% no 
próprio faturamento. É o caso da Talent. "Há um componente psicológico muito forte 
no mercado que eleva investimentos em toda cadeia produtiva", avalia Ralph Fuchs, 
diretor de planejamento da agência.   
 
Leia mais 
 
Propaganda deve continuar crescendo a 20% no ano 
Regina Neves 
  
São Paulo, 18 de Janeiro de 2005 - Depois da recuperação de investimentos em 2004, 
o que significou o primeiro crescimento real desde 2000, grandes agências prevêem 
mais. Ainda embalados pelos bons resultados de 2004, que publicitários como Ângelo 
Franzão, vice-presidente e diretor de Mídia da McCann-Erickson, chama de "o primeiro 
grande ano do mercado publicitário no século 21", as agências de publicidade esperam 
um 2005 que traga, pelo menos, a consolidação do desempenho do ano que terminou.  
 
As agências de publicidade afirmam que o ano de 2005 começou bem, alavancado 
pelos bons resultados do primeiro semestre de 2004 quando o setor teve um 
crescimento de 25%, segundo pesquisa Inter-Meios e também pelos bons resultados 
do segundo semestre do ano passado ainda não computados.  
 
Para o setor, o desempenho final de 2005 pode até ser inferior ao de 2004, que vinha 
de resultados ruins em 2003 mas espera-se um crescimento entre 10 a 20% e 
também que o ano se transforme num marco de crescimento continuado para as 
próximas décadas. Na análise de Antonio Fadiga, sócio-diretor do Grupo Total, "a 
publicidade ainda está longe do sonho de voltar a representar 1% do PIB, mas está 
seguramente a caminho".  
 
"Desde 2000, a indústria da propaganda não apresentava a boa performance 
observada em 2004, totalizando um movimento superior a 25% em relação ao ano 
anterior o que representou um crescimento real de 15%.", afirma Franzão para quem 
2005 será o ano que deve confirmar a tendência de crescimento iniciada em 2004. "Há 



um clima de otimismo, tanto a nível nacional com as boas perspectivas econômicas 
quanto globalmente já que as crises internacionais que criaram em certa época um 
clima de medo, já foram processadas. E este clima é sempre positivo para os negócios 
", diz.  
 
Para Franzão as perspectivas para 2005 na McCann são muito positivas "Estamos 
muito compromissados com nossos clientes atuais este ano", diz. "Temos, por 
exemplo, a GM, líder do mercado, que completa 80 anos no Brasil agora em 2005, o 
que vai se refletir em muitas atividades, assim como temos excelentes perspectivas 
com clientes, como Coca-Cola e Nestlé, entre outros", diz, sem deixar de ressaltar: " 
evidentemente, mesmo com este comprometimento com nossos clientes estamos 
muito atentos a qualquer movimento no mercado".  
 
O Grupo Total (Fischer América, D+ Brasil, One Stop e Spirit), segundo Fadiga, tem 
muito a comemorar com seu bom desempenho em 2004. No final do ano passado 
ganharam contas como a Honda; a NS2, o novo produto que mistura cerveja e tequila 
lançado pelo Grupo Schincariol; a Altana (Neosaldina ) e a Panasonic, no mercado 
brasileiro, além da conquista da conta da Mitsubishi para toda a América Latina.  
 
"Nosso faturamento em 2004 foi de R$ 700 milhões e nossa previsão para 2005 é de 
alcançar R$ 1 bilhão, especialmente com o crescimento de nossa atuação na América 
Latina", afirma. Além do Brasil, o grupo tem hoje escritórios na Argentina, México, 
Colômbia, Venezuela e em cinco países da América Central. "Somos o único grupo do 
segmento, abaixo do Equador, que resolveu ser multinacional", diz. "E por isso 
estamos também em processo de decisão para abertura de escritórios na Espanha e 
Portugal da Fischer Ibérica". O grupo acaba de empossar o novo presidente executivo, 
Francisco Mesquita Neto.  
 
Fadiga diz que 2005 se anuncia como uma grande ano para publicidade. "Os clientes 
começaram a pedir campanhas mais cedo este ano", diz. Para ele, a publicidade como 
um todo pode não repetir em 2005 o desempenho de 2004 que vinha de um 2003 
ruim, "mas deve alcançar pelo menos 15%, que é muito bom, diante do desempenho 
do ano passado".  
 
Para Adilson Xavier, diretor nacional de criação da Giovanni,FCB, a agência se 
considera feliz com o próprio desempenho em 2004 e suas perspectivas para este ano 
são "ainda melhores". Ele destaca as novas contas que chegaram à agência no último 
trimestre de 2004 como a conta de varejo da Fiat Automóveis, que no momento 
recebe 50% dos investimentos feitos em publicidade pela montadora, da Cervejarias 
Kaiser (verba anunciada como sendo de R$ 180 milhões), guaraná Kwat, licor Amarula 
e a tradicional rede de lojas carioca de cama, mesa e banho, Leader. "Choveram 
clientes em novembro e dezembro", brinca. "Considero que 2004 deu uma boa 
arrumada na casa e as primeiras ações de 2005 já mostraram que haverá uma 
continuidade".  
 
Cyd Alvarez, presidente do grupo PPR ( agências NBS e Quê-Next) diz que espera, 
para suas empresas, um 2005 com um crescimento de mais ou menos 10%, "dentro 
da expectava geral do mercado". Ele conta que o grupo PPR vem de um 2004 
considerado "muito bom" com um faturamento de R$ 260 milhões. Nos últimos meses 
de 2004, a agência ganhou várias novas contas, como a rede de lanchonetes Bob’s, a 
Ampla (companhia de eletricidade do Rio) e o canal da TV paga GNT.  
 



"Chegaram também duas novas contas que vão ser muito importantes em 2005 como 
a nova marca de celulares. Sendo que vai ser lançada agora e um novo provedor de 
internet cujo nome não posso divulgar ainda", diz. Segundo ele, por causa deste novo 
cliente, a agência "abriu mão" da conta da Globo.com para evitar conflitos de 
interesse. Segundo Alvarez, o novo ano traz boas perspectivas também para expansão 
em São Paulo.  
 
Alvarez diz que as perspectivas para a Quê-Next também são boas. "Em 2004 a 
agência recebeu muitos prêmios pela campanha dos 50 anos da Petrobrás", conta. "E a 
expectativa para 2005 são de novas ações da Petrobras, inclusive na Argentina, Bolívia 
e Paraguai, que também atendemos", diz. O grupo PPR ocupa o 11 lugar no ranking 
Ibope Monitor.  
 
Para Silvio Matos, presidente e diretor de criação da Y&R , a agência terminou 2004 
muito bem. "Foi um ano agitado na agência, por ser o primeiro ano do processo de 
fusão, mas ao mesmo tempo consolidamos nossa posição como agência número 1 do 
Brasil", conta. "Além disto nossos clientes estiveram muito ativos em 2004", arremata.  
 
Para ele, a expectativa para 2005 é de consolidação da "boa trajetória" do ano 
passado. Ralph Fuchs, diretor de planejamento da Talent também faz uma "leitura 
positiva" de 2005. "Há, nesse momento, um componente psicológico no mercado 
muito positivo que tem levado a investimentos em toda a cadeia produtiva", diz Fuchs. 
"Isto já podia ser observado no final de 2004 e a tendência continua, com uma ampla 
crença de que a economia vai crescer, e tudo isto impac ta positivamente o mercado", 
afirma.  
 
Segundo ele, a Talent começa 2005 "muito mais estruturada e competitiva e com uma 
perspectiva de crescer até 50% no ano", uma expectativa, segundo Fuchs, baseada 
"não só na expectativa da conquista de novas contas como no crescimento em 
investimentos dos clientes atuais".  
 
Para Meyer Cohen, vice-presidente da W/Brasil, 2005 "não pode ser um ano ruim". 
Segundo ele, "saímos do caos de 2003 para um excelente 2004 e os primeiros 
movimentos da economia em 2005 dão segurança de continuidade neste crescimento, 
que deve se manter a médio e longo prazo", diz. Para ele, "embora os índices de 2005 
possam não ser tão altos quanto de 2004 com certeza indicam um ano de expansão da 
industria da publicidade".  
 
Em relação à W/Brasil, Cohen diz que a perspectiva da agência é "de um crescimento 
entre 20 e 30%". "O que se observa desde o ano passado é o crescimento dos 
investimentos em publicidade dos próprios clientes como a Grendene com sua linha 
infantil ou a Natura , que voltou a fazer também anúncios institucionais". Segundo 
Cohen, o objetivo da W/Brasil agora é a "conquista de novos clientes e segmentos".  
 
Lucia Cucci, vice-presidente de mídia da Publicis Salles Norton, diz que a agência 
avalia 2004 de uma forma positiva. Foi o ano de consolidação da fusão e, além disso, 
significou, no final do ano, a chegada da conta da cerveja Bavária (segunda marca da 
Molson no País, dona da Kaiser). "Iniciamos 2005 já num outro patamar", afirma.  
 
"As perspectivas são excelentes, com a disputa de uma série de concorrências 
interessantes e a previsão de um crescimento expressivo", afirma. Na avaliação de 
Lúcia, "está todo mundo com pré-disposição de investir e crescer e isto se observa 



desde o começo de novembro do ano passado, tanto assim que estamos com clientes 
com campanhas já em janeiro que foram planejadas no final do ano passado"  
 
Para Márcia Lugatto, diretora de novos negócios da Leo Burnett, a agência começa o 
ano com muito otimismo, "porque o ano de 2004 foi um dos melhores da história da 
Leo Burnett Brasil". Ela conta que além de ganhar vários prêmios, como o Leão de 
Ouro em Cannes e mais sete outros ouros em concursos e festivais internacionais e 
nacionais, a agência conseguiu pelo menos sete contas novas, entre elas a Oracle, 
Swatch, Finn, Skill e Warner Vídeo. "E, neste momento, estamos fechando negócios 
que serão divulgados até o final do mês", conta.  
 
A DM9DDB terminou 2004 conquistando a conta da Rede Globo de Televisão e da Tok 
& Stok e começou 2005 a pleno vapor: em janeiro, produziu 11 novos comerciais para 
Globo; fez a campanha de liquidação da Tok & Stok no ar na primeira semana deste 
mês e ainda criou três "anúncios de oportunidade" para a Telefônica, a Super15 (DDI e 
DDD) e para a Tok & Stok, baseados na estréia vitoriosa de Vanderlei Luxemburgo no 
Real Madrid.  
 
Ainda na primeira semana de janeiro lançou anúncio para Cruz Vermelha (pelos 
tsunamis) e fez a Campanha de Verão para o Itaú. No último domingo, estreou a 
campanha para Honda (Civic). Sem dúvida, um começo de ano super movimentado, 
sobretudo levando-se em consideração que Sergio Valente, antes vice-presidente de 
criação, assumiu como presidente no dia 1 de janeiro. "Não se pode sequer falar em 
começo de ano agora em 2005, pois o que temos, na verdade, é a continuidade do 
grande movimento do ano passado e que não foi interrompido pelos feriados de Natal 
e Ano Novo", diz Valente. "Estamos com praticamente todos os clientes ativos", 
reforça.  
 
A Thompson Brasil inicia o ano com a responsabilidade de ser um dos cinco centros 
mundiais de excelência e referência em criação que acabam de ser criados pela J. 
Walter Thompson Worldwide, segundo anunciou o novo CEO da Thompson Brasil, 
Stefano Zunino que assumiu na semana passada. Zunino diz que quer fazer uma 
administração focada em negócios, agregando novos clientes e novos segmentos.  
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