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Mercado brasileiro representa 5% da receita global do Grupo WPP. 
 
A entrada de 14 novos clientes - Hospital Sírio Libanês, Magazine Luiza e DHL, entre eles - deve 
fazer com que a Ogilvy Brasil encerre o ano com crescimento de 18% sobre a receita de 2004. 
Além dos novos anunciantes, os clientes que já estavam na agência estiveram ativos ao longo de 
todo o ano mantendo os investimentos previstos em marketing. 
 
Segundo o presidente da agência no Brasil, Sérgio Amado, houve uma retração de 15% na receita 
de novembro , sobre o resultado de outubro, que ele credita ao "afunilamento" da crise política. 
"Mas, se considerarmos as turbulências vividas desde o início do segundo semestre, os reflexos da 
crise sobre os investimentos publicitários foram pequenos", diz ele. 
 
Segundo o publicitário, os setores de telefonia e aparelhos de celular, varejo, imóveis, 
automóveis, beleza e de alimentação foram os mais ativos em 2005. Ele estima um crescimento 
real entre 12% e 13% para o mercado publicitário neste ano. 
 
O bom desempenho do Brasil deve reforçar o caixa do grupo WPP que, além da Ogilvy controla as 
agências JWT e Y&R, entre outras. No primeiro semestre deste ano, a receita do grupo, de US$ 
4,4 bilhões, cresceu 21,8%, em relação a igual período de 2004. O Brasil representa 5% da 
receita global do WPP - a América Latina responde por 10% da receita mundial. 
 
O grupo foi apontado, pelo segundo ano consecutivo, como o maior conglomerado de 
comunicação, em número de contas atendidas. O ranking é publicado anualmente pela revista 
norte-americana especializada em publicidade "Advertising Age". 
 
De acordo com a publicação, são 157 clientes atendidos pelas agências do grupo WPP - contra as 
94 contas do segundo colocado, o grupo Interpublic. Segundo a revista, só a Ogilvy Worldwide 
tem hoje 54 contas, ante as 52 registradas no ano de 2004. 
 
Sérgio Amado diz que das 54 contas do grupo no mundo, algo entre 25 e 30 são atendidas 
também no Brasil. "O país tem grande peso para o grupo WPP e, ao contrário do que ocorre com 
agências de outros conglomerados, nós participamos da conquista de novas contas, desde a 
concorrência". 
 
As contas alinhadas representam 60% da receita da Ogilvy Brasil, os outros 40% são clientes 
nacionais - o mercado publicitário chama de conta alinhada aquela que é conquistada pela matriz 
e atendida pelos escritórios em outros países. Entre essas contas, no caso da Ogilvy, estão IBM, 
American Express, Unilever, DuPont e Kodak, entre outras. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo,  5 dez. 2005, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


