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Investimento bilionário .

Casas Bahia volta a ser o maior anunciante nacional, com RS 2,4 bilhões

As Casas Bahia são, pelo
terceiro ano consecutivo, o
maior anunciante do mercado
publicitário brasileiro, segundo
levantamento realizado pelo
Ibope Monitor. A rede varejis-
ta investiu R$ 2,4 bilhões em
mídia em 2005, montante 50%

superior ao aplicado em 2004
(R$ 1,6 bilhão). O número re-
presenta cerca de cinco vezes
mais que o volume disponi-
bilizado pelo segundo maior
anunciante, a Unilever (com
verba de R$ 491,7 milhões no
ano passado).

A multinacional mantém a
segunda colocação, apesar da
queda de 9,5% nos investimen-
tos detectada pelo estudo. Vale
explicar que o Monitor usa para
efeito de cálculo o valor do preço
de tabela dos veículos, sem levar
em conta os descontos decor-

rentes de negociações entre as
partes. Também não contabiliza
os anunciantes de governo. Por
esse critério, a mídia brasileira
faturou R$ 34,5 bilhões com
publicidade no ano passado, re-
gistrando crescimento de 18,4%
sobre os R$ 29 bilhões de 2004.

A TV continua a ser o meio
de comunicação que atrai o
maior volume de verbas: R$
16,5 bilhões, segundo o Moni-
tor, o que significa uma parti-
cipação de 48% no total de in-
vestimentos. Entre as diversas
mídias, o destaque positivo é
a TV por assinatura, cujo fatu-
ramento publicitário cresceu
30,8% de um ano para o outro
(chegando a R$ 2,3 bilhões).
O negativo fica com o meio
outdoor, que teve retração de
18,4%: as verbas caíram de R$
216.5 milhões em 2004 para R$
176,6 milhões em 2005.

No que diz respeito aos

maiores anunciantes, duas
empresas sobressaem: uma é
a operadora de turismo CVC,
que salta da 24a para a 11a co-
locação graças à expansão de
74,8% dos investimentos.

Polimport, Supermercado
Guanabara e Colgate Palmoli-
ve também não apareciam no
levantamento anterior e agora
ocupam, respectivamente,
o 20Ü, 24Ü e 27a lugares. Na
contramão, além da já citada
Unilever, também Vivo (com
-6,6%), Lojas Marabraz (-
13,8%) e Schincariol (-12,3%)
tiveram redução de investi-
mentos em mídia.

Como é tradicional, o varejo
se apresenta como o setor eco-
nômico com maior aplicação de
verbas em publicidade. No ano
passado esse valor chegou a RS
9,8 bilhões (quase um terço do
total), contra os R$ 8,7 bilhões
de 2004. Em segundo lugar

- porém muito atrás - - vem o
segmento de serviços ao con-
sumidor (R$ 2,7 bilhões); na
seqüência, mercado financeiro/
seguros (R$ 2,7 bilhões) e cul-
tura/lazer/esporte/turismo (RS
2,6 bilhões). Os demais setores
investiram montantes inferiores
a R$ 2 bilhões em 2005.
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