
Megamarcas investem US$ 49,14 bilhões nos EUA
As Top 200 de Ad Age responderam por um quarto do total de U5$ 148,29 bilhões dedicados à mídia mensurada do país
CIBELE SANTOS

Três megamarcas do setor de
telecomunicações dos Estados
Unidos Verizon, Cingular e
Sprint - - dominaram as primei-
ras posições do ranking Top 200
Megabrands de Advertising Age,
publicado há duas semanas, so-
mando investimentos de mídia da
ordem de US$ 4 bilhões. A Verizon
liderou a lista pelo quarto ano
consecutivo, com budget de US$
l ,72 bilhão, reajustado em 6,2% na
comparação com 2004. A Cingular,
comUS$ 1,31 bilhão (44,2%), subiu
da terceira para a segunda posição,
enquanto a Sprint, com US$ 995
milhões (11,4%), saltou do sexto
para o terceiro lugar (ver tabela),

Já na categoria automotiva,
representada por nada menos do
que sete montadoras entre as 15
maiores marcas, apenas Honda
(aumento de 12,2% nos budgets),
Chrysler (11,1%) e GM (15,2%)
melhoraram suas performances;
Chevrolet e Toyota, que cortaram
os investimentos em respectiva-
mente 3,5% e 3,8%, mantiveram as
posições; e as duas restantes, Ford
(3,2%) eNissan (quedade 10,6%),
foram rebaixadas no ranking. A
Dodge, pertencente à Chrysler,
despencou do 9° lugar para o 20ª

No conjunto, o setor automo-
tivo investiu US$ 10,46 bilhões
em 2005, um declínio de 0,9%
que refletiu cortes de TV local e
de revistas de interesse geral. Por
outro lado, as montadoras rea-
justaram suas verbas de internet
em 16,9% (chegando a US$ 253
milhões) e de TV a cabo em 14,6%
(paraUS$ l,15 bilhão).

Os investimentos dos labora-
tórios farmacêuticos continuaram
aquecidos, com 20 marcas dedi-
cando US$ 2,68 bilhões (adição
de 19,5%) à mídia mensurada,
principalmente TV. Os medica-
mentos mais divulgados foram o
Nexium, da AstraZeneca (US$
226,3 milhões), e o Lunesta, da
Sepracor (US$ 215,1 milhões).
Coletivamente, o grupo de elite das
Top 200, organizado por Ad Age a
partir dos dados de 18 mídias mo-
nitoradas pela TNS Media Intelli-
gence, somou um volume de US$
49,14 bilhões, o que representou
avanço coletivo de 6,6% compara-
do a 2004 e correspondeu a cerca
de 33% do total de US$ 148,29
bilhões aplicados em propaganda
mensurada nos EUA - - que, por
sua vez, cresceu modestos 3%.

TELEVISÃO
Sem nenhuma dúvida, a TV

continua sendo a mídia preferida
desses anunciantes. De seus bud-
gets, 58% foram alocados nas cinco
formas monitoradas do meio. As

redes abertas atraíram US$ 13,26
bilhões (75% dos quais vindos do
grupo de elite), e o seu avanço de
4,8% superou a média de apenas
1,9% dos cinco formatos. O sólido
crescimento da TV a cabo, de
19,3%, elevou seu total para US$
6,75 bilhões entre as megamarcas.
TVlocal foi cortada em 13,6% (para
US$ 5,18 bilhões), refletindo a falta
das eleições e das Olimpíadas.

O meio em geral foi prejudica-
do por outros ajustes de verbas.
As 31 marcas que representaram
a categoria automotiva entre as
Top 200, por exemplo, reduziram
suas verbas de TV em 15% (para
US$ 2,26 bilhões), o que pode ser
atribuído ao fato de as montadoras
terem passado a responsabilidade
de divulgação às suas associações
regionais (agora integradas à com-
pilação anual de Ad Age).

MÍDIA IMPRESSA
As grandes montadoras, va-

rejistas e teles continuaram
sendo o sustentáculo da mídia
impressa, respondendo por 39%
dos investimentos das Top 200
em revistas de interesse geral e
por 70% em jornais locais e na-
cionais. A categoria automotiva
liderou em revistas de consumo:
injetou US$ 1,93 bilhão no meio,
embora esse volume tenha sido
4,5% inferior ao de 2004; a Ford,
a que mais investiu, praticou
cortes de 21,2%, declinando
para US$ 216 milhões. O que
compensou foram serviços fi-
nanceiros (acréscimo de 28%,
atingindo US$ 520,5 milhões) e
farmacêuticos (28,6%, para US$
542,7 milhões).

Jornais locais e nacionais rece-
beram US$ 2,05 bilhões de nove
marcas de telecomunicações, ou
5,6% a mais do que naquele ano.
Entretanto, a maior investidora
do meio, a Verizon (US$ 621,7
milhões), enxugou 3,5% do bud-
get. O varejo, representado por
23 marcas lideradas pela Macy's,
dedicou US$ 2,23 bilhões aos
jornais (+ 7,3%).

Tanto a Macy's quanto a Target
elevaram suas verbas para todas
as mídias (em respectivamente
16,8% e 14,3%), mas Wal-Mart
Stores, Home Depot e Sears recua-
ram (em 2,9%, 7,8% e 14,9%).

INTERNET
A crescente importância da

internet foi destacada pelo fluxo
de investimentos das Top 200,
aumentado em 23,8%, para US$
2,88 bilhões. Considerados todos
os anunciantes de web no país,
o aporte de verbas online atin-
giu US$ 8,32 bilhões (ganho de

13,3%), superando o total mensu-
rado de US$ 7,43 bilhões do rádio
local (queda de 0,3%).

2006
Segundo os dados da TNS

Media sobre o primeiro trimestre
deste ano, os investimentos de
mídia de todos os anunciantes dos
EUA somaram US$ 34,92 bilhões
no período, com avanço geral de
5,2%. Os maiores reajustes vieram
de internet (19,4%), TV aberta
(12,3%) e TVlocal (6,4%).

A pesada consolidação das
empresas de telecomunicações,
no entanto, provavelmente im-
plicará crescimento inferior aos
15,9% registrados pela categoria
em 2005 (quando os resultados
foram fortemente influenciados
pela ofensiva publicitária da Vo-
nage para o seu serviço VoIP).
Como em geral acontece quando
as empresas se fundem, os bud-
gets da Cingular provavelmente
serão drasticamente reduzidos no
final do ano, quando o serviço será
integrado à AT&T.

jaime
Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1219, p. 11, 31 jul. 2006.




