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Lucro líquido do grupo norte-americano foi 9% maior em 2005, totalizando US$ 790,7 milhões. 
 
Três dos cinco maiores grupos mundiais de publicidade melhoraram de forma significativa seus 
resultados no ano passado. O norte-americano Omnicom divulgou aumento de 9% do lucro líquido 
- de US$ 723,5 milhões, em 2004, para US$ 790,7 milhões. 
 
O faturamento global da rede somou US$ 10,5 bilhões, em 2005, o que representa crescimento 
de 8% sobre o ano anterior. O mercado norte-americano respondeu pelo maior crescimento do 
grupo, de 10%. Sozinhos, os Estados Unidos representam 54,8% de toda a receita do Omnicom; 
a zona do euro respondeu por 20,6% e a Inglaterra, 10,5%. Outros mercados, não especificados 
pelo Omnicom, contribuíram com 14,1% da receita. No Brasil, o grupo tem as agências das redes 
BBDO (Almap) e DDB (DM9). 
 
O grupo francês Publicis teve receita de 4,127 bilhões de euros em 2005, com alta de 7,7% sobre 
a receita de 2004. A Ásia, impulsionada pela performance da China, liderou a expansão, com 
receita 10,3% maior. A América Latina aparece em segundo lugar com crescimento de 9,7% e 
receita total de 191 milhões de euros. 
 
O presidente para a região, o brasileiro Paulo Salles, diz que o maior crescimento do Publicis na 
região é registrado no Brasil, seguido pelo mercado mexicano. "Mas enquanto o Brasil cresce mais 
(em volume), o México cresce mais rapidamente", diz ele. No Brasil o Publicis tem as agências de 
publicidade Leo Burnett, F/Nazca e NortWest, entre outras empresas de marketing. 
 
Outro francês, o Havas, também comemora receita maior no ano passado. O grupo faturou 1,5 
bilhão de euros em 2005, o que representa crescimento de 2,5% sobre 2004. 
 
O desempenho europeu foi o melhor dentro do grupo, com crescimento de 20,8% puxados, 
principalmente, por França e Grã Bretanha (ver quadro). A América Latina foi a região que 
apresentou o segundo melhor resultado do grupo, com crescimento de 13,8%. 
 
Enquanto as receitas do Publicis foram impulsionadas pelos resultados obtidos na Ásia, com 
crescimento de 10,3%, a região prejudicou o resultado do Havas que teve expressiva queda de 
17,2%. Segundo informe do grupo, a perda do principal cliente naquele mercado, a Intel, explica 
a retração. 
 
O resultado consolidado do grupo Omnicom, divulgado ontem, mostra que a publicidade 
respondeu pela maior fatia das receitas, 43,8%, ou US$ 4,6 bilhões. A área de marketing direto 
respondeu por outros 34,5% da receita (US$ 3,6 bilhões). 
 
Omnicom foi às compras em 2005 e desembolsou US$ 327 milhões. Só nos Estados Unidos, o 
Omnicom adquiriu The Beanstalk Group, agência de licenciamento e consultoria; a ipsh! de 
marketing para telefone celular; e a The Marketing Partners, de promoção. Em outros países, o 
grupo comprou a Myalo, de marketing interativo, da Malásia, e a dinamarquesa Shockwaved, de 
marketing digital. 
 
O resultado consolidado de 2005 de Publicis e Havas serão publicados no mês de março. Outros 
dois gigantes da publicidade mundial, WPP e Interpublic, ainda não divulgaram seus números. O 
primeiro deve fazê-lo no próximo dia 24 e o Interpublic não informou a data. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 
 


