
meio&mensagem 23 DE OUTUBRO DE 200632. INTERNACIONAL

O reajuste de 27,7% dos inves-
timentos do setor de telecomu-
nicações dos Estados Unidos foi 
determinante para o avanço geral 
de 9% dos orçamentos de mídia 
das 200 maiores marcas do país, 
que somaram US$ 24,73 bilhões 
no primeiro semestre do ano. 
Na verdade, as marcas das teles 
responderam por quatro entre as 
cinco marcas líderes do ranking, 
segundo o relatório bianual Top 
200 Brands, de Advertising Age.

Como faz há três anos, a 
Verizon dominou o topo da 
lista, com verbas de US$ 937,7 
milhões (ajuste de 13,2% com-
parado ao mesmo período de 
2005), seguida por Cingular e 
Ford, que também defenderam 
as respectivas segunda e terceira 
posições, com US$ 628,6 milhões 
e US$ 540,3 milhões.

A “nova” AT&T, no entanto, 
que aumentou o investimento 
em 19,8% no período, para US$ 
511,5 milhões, poderá substituir 
a Verizon no próximo Top 200 
Brands, diz Ad Age, refl etindo 
a aquisição dos 40% que ainda 
não possuía da Cingular Wire-
less e que ainda são da co-pro-
prietária, BellSouth Corp. (esta 
também está sendo comprada 
pela AT&T). O salto da Sprint, 
do sétimo para o quinto lugar, 
refl etiu um reajuste de 30,6% de 
sua verba de mídia, que saltou 
para US$ 496 milhões.

As Top 200 marcas responde-
ram por 34% dos investimentos 
totais na mídia mensurada dos 
Estados Unidos, que somaram 
US$ 72,98 bilhões (crescimento 
de 4,1%). Sem essa contribuição, 
o índice seria de apenas 1,8%, 
indica o relatório, que é baseado 
em dados de 17 mídias monitora-
das pela TNS Media Intelligence 
e agregados por Ad Age.

Categorias
A rivalidade entre as marcas 

de soníferos Lunesta (no 37) e 
Ambien (no 68), que investiram 
respectivamente US$ 161,9 
milhões e US$ 113,8 milhões, 
estimulou o desempenho das 
empresas da categoria de farma-
cêuticos situadas entre as Top 
200, somando US$ 1,54 bilhão 
no período — 41,2% acima do 
registrado no primeiro semestre 
do ano passado. Medicamentos 
compõem um segmento volátil 
nas Top 200, observa o relatório, 
dado o constante lançamento 
de novos produtos, a retirada 
de outros e a perda de proteção 
das patentes.

Categorias (investimento em US$ milhão)
Ranking Investimento

2006 2005 2006 Var.%

Por setor

1 1 Automotivos 4.718,5 - 6,6

2 2 Telecomunicações 3.374,8 27,7

3 3 Varejo 2.808,8 6,3

4 4 Serviços fi nanceiros 1.976,7 13,9

5 5 Restaurantes 1.788,7 8,0

6 7 Farmacêuticos 1.539,4 41,2

7 6 Cuidados pessoais 1.427,9 11,0

8 8 Computadores e eletrônicos 1.020,9 - 2,8

9 9 Alimentos 962,3 4,8

10 10 Seguros 899,5 25,6

11 12 Mídia e entretenimento 623,0 23,8

12 11 Refrigerantes 518,7 - 4,1

13 13 Cerveja 478,3 - 4,5

14 16 Manutenção doméstica 309,5 31,8

15 14 Viagens 298,7 0,7

16 15 Provedores de serviços online 205,9 - 19,2

17 18 Fretamento 173,7 6,2

Outros 1.609,4 13,7

Por mídia

1 1 TV aberta 7.589,9 13,9

2 2 TV a cabo 3.488,6 8,2

3 4 Revistas de interesse geral 2.855,0 6,1

4 3 Jornais locais 2.484,1 - 12,3

5 5 TV local 2.445,4 8,6

6 6 Internet 1.650,7 25,6

7 7 TV independente 1.019,6 19,0

8 8 Redes hispânicas de TV* 882,5 30,4

9 9 Rádio local 641,8 - 3,2

10 10 Jornais nacionais** 483,0 4,5

11 11 Rádio local 369,7 9,0

12 12 Mídia exterior 340,0 7,0

13 13 Revistas dominicais 285,5 27,4

14 14 Redes de rádio 148,6 10,7

15 15 Jornais hispânicos 30,5 17,2

16 16 Revistas hispânicas 14,5 - 9,6

17 17 Revistas locais 5,1 17,7

Total 24.734,6 9,0

Notas: dados da TNS Media Intelligence    *Univisión, TeleFutura 
e Telemundo    **inclui WSJ, NYT e USA

Maiores marcas do primeiro semestre
As Top 200 dos EUA dedicaram US$ 24,73 bilhões à mídia do país, respondendo por 34% do grande total
Cibele Santos

As líderes (investimento em US$ milhão)
Ranking

Marca/Empresa
Investimento

2006 2005 2006 Var.%

1 1 Verizon/Verizon Communications 937,7 13,2

2 2 Cingular/AT&T 628,6  - 10,1

3 3 Ford/Ford Motor Co. 540,3 8,4

4 NA AT&T/AT&T 511,5 NA

5 7 Sprint/Sprint Nextel Corp. 496,0 30,6

6 5 Toyota/Toyota Motor Corp. 485,8 11,9

7 4 Chevrolet/General Motors Corp. 443,0 1,4

8 8 McDonald’s/McDonald’s Corp. 379,5 5,0

9 9 Dell/Dell 336,4 - 4,3

10 10 Home Depot/Home Depot 306,9 - 3,4

11 6 Nissan/Nissan Motor Co. 298,0 - 24,5

12 12 Honda/Honda Motor Co. 296,9 2,0

13 27 Vonage/Vonage Holdings Corp. 293,2 55,0

14 19 T-Mobile/Deutsche Telekom 284,6 23,0

15 20 Target/Target Corp. 279,1 22,5

Notas: ranking de 2005 representa dados compilados em 2006. Dados baseados em 17 
mídias mensuradas por TNS Media Intelligence: revista (de interesse geral, dominical, local); 
internet; jornal (local e nacional); TVs (redes abertas, a cabo, locais e independentes); rádios 
(redes, estações locais); outdoor; mídias hispânicas (revistas, jornais e redes abertas de TV)

Os reajustes das marcas de 
telefonia e de remédios mais do 
que compensaram o declínio de 
6,6% da categoria automotiva, 
que dominou o ranking, com um 
total de US$ 4,72 bilhões. Das 28 
marcas de veículos incluídas nas 
Top 200, lideradas pela Ford, dez 
enxugaram as verbas de mídia, 
entre elas a Nissan, que caiu da 
sexta posição para a décima pri-
meira em resultado de um corte 
de 24,5%. Já a Toyota (no 6) 
elevou o orçamento em 11,9%, 
sendo considerada a marca que 
obteve o melhor retorno do in-
vestimento (crescimento de 10% 
das vendas). Em contrapartida, 
o aumento da Chevrolet (no 7) 
foi de apenas 1,4%. Dados da pu-
blicação especializada Automoti-
ve News indicam que, apesar dos 
pesados investimentos da Ford, 
as vendas de carros, caminhões e 
utilitários esportivos declinaram 
mais de 4% no semestre.

Varejo, a terceira maior cate-
goria entre as Top 200, registrou 
incremento de 6,3%, apesar do 
corte de 3,4% da líder da cate-
goria, Home Depot (no 10). A 
queda, porém, foi mais do que 
compensada pela segunda e ter-
ceira maiores marcas do varejo, 
Target (no 15) e Lowe’s (no 17), 
com reajustes respectivos de 
22,5% e 18,8%.

A categoria seguinte, de 
serviços fi nanceiros, somou US$ 
1,98 bilhão e foi liderada pela 
American Express (no 19), com 
US$ 229,6 milhões (aumento de 
6,1%), seguida de perto pela Visa 
(no 23), com US$ 223,8 milhões 
(31,1%). No geral, as marcas 

do segmento avançaram 13,9%, 
estimuladas por marcas-chave, 
como Capital One, Chase, TD 
Ameritrade e Fidelity, que adi-
cionaram coletivamente 52%.

A categoria de seguros, com 
oito marcas, cresceu ainda mais 
— 25,6% —, para US$ 899,5 
milhões. A líder, Geico (no 22), 
avançou 28,2%, menos do que 
os 47,4% da rival Allstate (no 
30). A Esurance, subsidiária 
do White Mountains Insurance 
Group e presente em apenas 24 
Estados, entrou para o grupo 
das Top 200, no 146o lugar.

Mídias
As redes abertas de TV 

receberam US$ 7,59 bilhões 
(ganho de 13,9%) das Top 200 
— quase a totalidade do meio; 
excluído esse grupo, as ne-
tworks na realidade perderam 
5,3% das verbas. A Ford liderou 
a categoria, com investimento 
de US$ 255 milhões.

No oitavo lugar entre as mí-
dias, com US$ 882,5 milhões, as 
redes hispânicas Univisión, Te-
leFutura e Telemundo foram as 
que mais cresceram (30,4%), 
refletindo a importância da 
Copa do Mundo para a comu-
nidade latina.

As revistas cresceram 6,1%, 
para US$ 2,86 bilhões, supe-
rando os jornais locais. Estes 
sofreram um declínio de 12,3%, 
para US$ 2,48 bilhões, em resul-
tado não só do enxugamento de 
55,4% praticado pelas marcas 
de carros (as oito marcas da GM 
cortaram 70,4%), mas também 
do redirecionamento das Top 

200 para a internet e outras 
mídias alternativas.

Os investimentos na web 
avançaram 25,6%, para US$ 1,65 
bilhão, estimulados pelo reajus-
te de 152,3% de 20 marcas do 
varejo. A Wal-Mart dedicou US$ 
32,5 milhões à internet (com-
parados aos US$ 7,2 milhões do 
período anterior), enquanto a 
rival Target investiu US$ 28,4 
milhões (contra US$ 8,2 mi-
lhões). Outros grandes reajustes 
vieram das categorias de seguros 
(119,3%), automotiva (49,7%) 
e de alimentos (43,9%), mas os 
serviços fi nanceiros, com US$ 
349,1 milhões para 18 marcas 
(aumento de 49,4%), represen-
taram o maior segmento online. 

A maior investidora individual foi 
a empresa de telecomunicações 
Vonage (no 13), com US$ 126,5 
milhões (ajuste de 3,3%).

A categoria de cinema não foi 
incluída no relatório em decor-
rência da falta de continuidade 
dos investimentos ano a ano. Mas 
nenhum dos cinco fi lmes que mais 
investiram (dominados por Cars, 
com US$ 47,6 milhões) dedicaram 
menos do que US$ 40 milhões ao 
meio. As maiores verbas foram as 
da Time Warner, que injetou US$ 
419,7 milhões em fi lmes, DVDs 
e vídeos. No geral, nove marcas 
somaram US$ 2 bilhões, canali-
zados principalmente para novos 
lançamentos; DVD e vídeo fi caram 
com 18% do total.
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