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Investimentos globais de mídia crescem 12,1%
Liderados pela P&G, os cem maiores anunciantes do mundo empregaram U5$ 93,94 bilhões no ano passado
CIBELE SANTOS

O grupo de elite de mega-
anunciantes listados no 19º
relatório Global Marketing, pu-
blicado na semana passada
pela Advertising Age, dedicou
quase US$ 94 bilhões à mídia
mensurada de 77 países em
2004. Kmhora inflados artifi-
cialmente pela valorização das
moedas internacionais perante
o dólar, os budgets dos Top 100

responsáveis por mais de um
quarto do bolo global de mídia

- não só avançaram 12,1% em
relação a 2003, como atingiram
seu melhor nível desde o declínio
de 2,6%, em 2001.

Segundo a metodologia do
relatório, baseado em dados
da Nielsen Media Research, da
TNS Media Inielligence e do
Ibope, o ranking hab i l i t a como
"globais" apenas os anunciantes
que investem em três ou mais
continentes. A lista vai desde
a l íder Procter & Gamble Co.,

cujas verbas chegam quase a
US$ 8 bilhões, até a japonesa
Shiseido Co., em 100º lugar com
US$ 257 milhões.

EMPRESAS LÍDERES
Com budget mund ia l de

US$ 7,92 bilhões (17,6% acima
do de 2003), a P&G dominou
novamente a lista dos Top
100 com uma folga de mais de
l S$ 4 milhões sobre a General
Motors Corp. (ver tabela). A

aquisição da Gillette, concluída
em outubro, adicionou ao port-
fólio da gigante dos produtos
embalados outras cinco marcas
com vendas globais superiores
a US$ l bilhão, o que significa
que agora o anunciante possui
22 megamarcas desse porte
(uma delas, a Wella, foi com-
prada em 2003). A P&G liderou
a lista de maior a n u n c i a n t e
de 24 países, com 43% de sua
operação concentrada nos
EUA, 31% na Europa e 20% na
Ásia-Pacífico.

A General Motors Corp.
substituiu a Unilever no se-
gundo lugar da l i s ta , injetando do
19% na mídia global (total de
US$ 3,92 b i lhões ) . O grosso
das verbas (71,4%) foi con-
centrado nos EUA e destinado
principalmente às campanhas
institucionais e às marcas Che-
vrolet, GMC e Cadillac, o que
compensou os cortes da Sa-
turn, Pontiac e Buick. Mesmo
com a queda de prestígio dos
SUVs (consumidores vora/.es
de gasolina), a GM continua

expandindo as verbas dos EUA,
que no primeiro semestre deste
ano avançaram 20,2%.

Já a anglo-holandesa Uni-
lever manteve seu plano de
reestruturação em 2004, cor-
tando marcas não essenciais
e reorganizando a gestão de
desenvolvimento de marca,
países e consumidores. Em
consequência, seu volume de
mídia adicionou apenas 2%,
chegando a US$ 3,5 bilhões, dos
quais 49,7% foram dedicados à
Kuropa , 24,7% à Ásia-Pacífico

e 17,4% aos EUA (que perdeu
2% das verbas de 2003).

PAÍSES E REGIÕES
Além de os EUA sediarem

quase a metade dos Top lon
-47anunciantes, contra 15do

Japão e 27 da Alemanha, Franca
e Reino Unido (nove cada u m )

-, o país também responde
por 48,8% dos inves t imeni
globais de mídia, ou l JS$ 45,87
bilhões (ganho de 9% sobr»
2004). A Europa detém 32,6%
do mercado (US$30,66
e a Ásia-Pacífico, 14% (US$
13,17 bilhões), enquanto todo
o restante - América Latina,
Canadá, África e Oriente Médio

- somam 18,4%. Com exceção
da AL, todos os países/regiões
registraram crescimento c)
verbas de mídia (ver tabela)
volume na AL, entretanto, de
clinou 8,4%, passando para US$
1 ,8 bilhão (share de 1,9%).

Excluídos os EUA, o relatório
atribui uma parte "substancial"
do crescimento internacional
às diferenças de câmbio entre
o dólar e as principais moedas
internacionais. Na Europa, por
exemplo, a valorização do euro e
da libra esterlina foram, respec-
tivamente, de 9,4% e 11,8%.

Já na região Ásia- Pacífico,
onde o iene avançou 8,6% ante
o dólar, o Japão se destacou
pelo primeiro ganho de volume
de mídia em quatro anos, avan-
çando 3% em iene e 11,4% em
dólar. Reforçando a tendência
de recuperação, o Datamonitor
prevê um crescimento anual
composto de 2,3% das verbas
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