
Ibope revê informações do ranking de agências
Lista das maiores referente a 2003 inclui verbas compartilhadas;
alteração modifica o percentual de crescimento de algumas empresas

O Ibope realizou uma revi-
são do ranking referente aos
investimentos em mídia das
agências no ano de 2003, que
serviu como base para compa-
ração com os resultados aferi-
dos em 2004, publicados na
edição Agências & Anuncian-
tes, que circulou no último dia
13. A alteração modifica o per-
centual de crescimento de al-
gumas agências.

De acordo com Dora Câma-
ra, diretora comercial do Ibope
Mídia, o ranking publicado não
considerava as contas divididas
entre agências nos números re-
ferentes a 2003. Ou seja, no

ranking de 2003 publicado an-
teriormente não entraram os
valores de investimento em mí-
dia de anunciantes que traba-
lhavam na ocasião com mais de
uma agência.

Ocorre que, desde 2002, o
Monitor passou a adotar o se-
guinte critério no caso de
clientes com contas compar-
tilhadas: o montante total da
verba é dividido igualitaria-
mente entre as agências. Esse
critério foi aplicado também
ao ranking de 2004. A discre-
pância se deu por causa da não
aplicação da norma ao ranking
de 2003.

METODOLOGIA
Os rankings de agências e

anunciantes publicados pelo
Meio & Mensagem são fruto
do cruzamento de informações
de dois estudos: Projeto In-
ter-Meios e Ibope Monitor.
Desse cruzamento resultam
índices percentuais específi-
cos para cada mídia (ver tabe-
la}, os quais eqüivalem aos
descontos médios praticados
por esses meios, uma vez que,
enquanto os valores do Inter-
Meios se referem aos fatura-
mentos da mídia, os dados do
Ibope Monitor, obtidos com
base no preço de tabela dos

veículos, estão relacionados a
investimento bruto.

Aplicando esse desconto
médio nos valores apurados
pelo Ibope Monitor, as verbas
associadas a cada anunciante
ficam mais próximas da realida-
de do mercado.

Para a elaboração do
ranking de agências, as verbas
dos anunciantes são relaciona-
das a elas a partir das marcas
constantes de suas carteiras de
clientes. Como a base de dados
do Monitor é constantemente
revisada, podem ocorrer mu-
danças nas informações ante-
riormente divulgadas.

Bancos utilizados: 2002:28 mercados/completo — banco l1 remessa de março 2003
2003:29 mercados/completo — banco congelado da 2º remessa de fevereiro 2005
*não estava presente entre as 50 maiores do ranking 2002
('jfusão das agências Publicis Norton e Salles D'Arcy com a Publicis Salles Norton
Para efeito de comparação com 2003 somamos para o ano de 2002 as agências Publicis Norton, Publicis Salles Norton e Salles
D'Arcy e também as agências Grottera Com e TBWA Cápsula. Apesar de as fusões terem ocorrido durante o ano de 2003,
somamos todo o investimento dos anunciantes (todos os meses) para efeito de comparação
(2)em 2003 houve alteração da razão social Propeg para PPR, e para o comparativo utilizamos em 2002 o investimento da Propeg
Em 2002 divulgamos o ranking somando as agências Fischer América, Fischer América Heads, Fischer America Sette Graal e
Fischer America Sul e estendemos para este estuda
(3)f usão da Grottera Com e da TBWA Cápsula com a TBWA\BR

Bancos utilizados: 2004:29 mercados/completo — banco 1ª remessa
de março 2005
*não estava presente entre as 50 maiores do ranking 2003

fusão entre a NewcommBates e a Young S Rubicam em janeiro de 2004.
Para o comparativo utilizamos a soma do investimento
dessas agências também para 2003
pjfusão entre a DuezT Euro RSCG e a Carillo Pastore Euro RSCG em setembro de 2004
(3)só dividiu contas com outras agências a partir de 2004
(4)em 2003 houve alteração da razão social Calia Assumpção S Associados
para D Mais Brasil, e para o comparativo utilizamos
em 2003 o investimento da Calia
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