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MERCADO

MÚLTIS CONTROLAM 25%
As organizações multinacio-

nais de publicidade estão na li-

derança do mercado brasileiro

de comunicação de marketing.

Na pesquisa do instituto Ibope

Monitor sobre o primeiro bi-

mestre de 2003, o Interpublic

aparece na liderança. A hol-

ding americana é seguida pelo

WPP, Publicis Groupe, Omni-

com e Havas. Em conjunto,

esses grupos foram responsá-

veis por R$ 632,7 milhões. Na

moeda americana US$ 178,2

milhões (ver tabela).

Nos dois meses iniciais de

2003, o mercado brasileiro

movimentou cerca de R$

2,628 bilhões de autorizações

de mídia. O percentual dos

grupos estrangeiros no perío-

do, apenas na moeda brasilei-

ra, contempla uma participa-

ção no share setorial de apro-

ximadamente 25%.

O Interpublic, que controla a

McCann-Erickson, Comuni-

cação Contemporânea, Gio-

vanni,FCB, Universal, Lowe e

Loducca, registrou faturamen-

to no primeiro bimestre de

2003 de R$ 181,8 milhões,

que lhe garante um crescimen-

to de 5.78% em relação a

2002. No cálculo em dólar,

cujo faturamento no período

foi de US$ 51,2 milhões, há

perdas de 28,94% sobre o ano

anterior, quando seu fatura-

mento foi de US$ 72,1 mi-

lhões.

A McCann-Erickson, que

atende contas como a General

Motors, Coca-Cola, Johnson

& Johnson, Mastercard, Nes-

tlé e Goodyear, por exemplo,

ficou em segundo lugar no ano

passado com receita bruta de

cerca de R$ 554 milhões. A

agência perdeu a liderança do

segmento no país em 2001 pa-

ra a DPZ após oito anos na li-

derança do ranking.

O WPP (Wire Plastic Pro-

ducts) aparece em 2° lugar no

primeiro bimestre de 2002

com faturamento no bimestre

de R$ 146,2 milhões. Em real,

houve crescimento de 5.97%.

Em dólar, sua receita bruta

atingiu US$ 41,2 milhões en-

tre janeiro e fevereiro de 2003,

contra US$ 58 milhões em

2002, configurando uma per-

da de 28.99%.

A composição do WPP no

Brasil envolve a Ogilvy, Deni-

son Brasil, ST Marketing,

Young & Rubicam e J.W.

Thompson. A Red Cell, que

vai comandar as contas priva-

das anteriormente gerenciadas

pela Denison Brasil, que passa

a coordenar apenas contas go-

vernamentais, começou a ope-

rar oficialmente em 2003, ape-

sar de já ter feito autorizações

em 2002, porém, em nome da

Denison.

O recém formado Publicis

Groupe, que envolve as opera-

ções no bimestre da Salles

D'Arcy, Publicis Norton,

F/Nazca Saatchi & Saatchi,

Fallon PMA e Neogama/BBH,

está em 3° lugar no período

com faturamento de R$ 133,9

milhões, um crescimento de

9% sobre 2002 quando conta-

bilizou R$ 122,6 milhões. Em

dólar perde como os demais:

26%.

Controlador da AlmapBBDO,

DM9DDB, EugenioWG e

TBWA, o Omnicom aparece

em 4° com R$ 119,8 milhões.

Em relação ao mesmo período

de 2002, o Omnicom cresceu

5%, quando anotou fatura-

mento de R$ 114 milhões.

O francês Havas, principal

acionista da Age, Carillo

Pastore Euro RSCG, Duezt

Euro RSCG foi o grupo multi-

nacional que mais cresceu so-

bre 2002: 16.36%. No primei-

ro bimestre de 2003 o fatura-

mento foi de R$ 50.8 milhões

e em 2002 foi de R$ 43 mi-

lhões. Conseqüentemente, na

moeda americana, perdeu, cer-

ca de 21%.

Paulo Macedo

Cenas da campanha "Flerte", criada pela McCann-Erickson, da Interpublic, para o Vectra, da GM
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