
O ranking do Ibope Monitor 
com os anunciantes que mais 
compraram mídia em 2007 mos-
tra que os dois líderes se distan-
ciaram ainda mais no pelotão 
da frente. Casas Bahia continua 
imbatível no posto de maior in-
vestidora em mídia, somando R$ 
2,765 bilhões, alta de 32% em re-
lação ao ano anterior. A segunda 
colocada, Unilever, foi a empresa 
que apresentou a maior alta entre 
as líderes, avançando 70% e atin-
gindo R$ 1,423 bilhão. 

Entre as surpresas está a 
movimentação da Caixa Eco-
nômica Federal, que, com alta 
de 55%, somou R$ 582 milhões, 
subindo da sétima para a terceira 
posição. A Colgate-Palmolive é 
outra empresa que aumentou 
consideravelmente sua presença 
na mídia (54%), saltando da 16a

para a 10a colocação. 
Os 30 maiores anunciantes, 

listados na tabela abaixo, respon-
dem por 27% do investimento 
publicitário total, que em 2007 foi 
de R$ 51 bilhões, montante 30% 

Casas Bahia e Unilever 
ampliam liderança entre 
maiores anunciantes

Maiores anunciantes
Investimento em R$ mil

Anunciante 2007 2006

1 Casas Bahia 2.765.590 2.093.896

2 Unilever 1.423.110 835.418

3 Caixa Econômica Federal 581.703 373.941

4 Ambev 537.030 481.207

5 Ford 512.203 363.404

6 Fiat 493.091 410.238

7 General Motors 441.208 416.151

8 Vivo 435.623 300.323

9 Claro 405.957 288.856

10 Colgate-Palmolive 401.016 260.495

11 Petrobras 396.250 347.453

12 Bradesco 389.464 312.962

13 Banco do Brasil 373.151 333.902

14 Ponto Frio 367.425 292.125

15 Grupo Pão de Açúcar 364.520 399.112

16 Volkswagen 349.132 243.504

17 Coca-Cola 333.264 225.207

18 Insinuante 300.533 235.166

19 Peugeot Citroën 319.694 222.320

20 Itaú 296.508 302.332

21 Kaiser 296.234 167.289

22 DM Farmacêutica 292.531 217.395

23 TIM 275.113 258.855

24 Cyrela 263.377 197.696

25 HSBC 258.627 152.758

26 Reckitt Benckiser 254.156 114.589

27 Avon 250.239 131.025

28 Hyundai Caoa 247.634 132.419

29 UOL 247.318 140.001

30 Telefônica 231.244 232.183

Patrocinadora olímpica desde 
os Jogos de 1928, em Amsterdã, 
a Coca-Cola terá na Olimpíada de 
Pequim, em agosto, seu principal 
investimento em marketing nes-
te ano. A empresa não divulga 
valores, mas os preparativos já 
estão em andamento, visto que 
as primeiras ações relativas ao 
evento devem começar a apare-
cer logo no segundo trimestre. 

“Em anos de Copa do Mundo 
e Olimpíadas, nosso orçamento 
para ações de marketing au-
menta. Em 2008, deveremos 
ter investimentos maiores no 
segundo e terceiro trimestres, 
embora nossa política seja estar 
em contato com os consumido-
res o ano todo, nas diversas mí-
dias”, adianta Marisol Angelini, 
vice-presidente de marketing da 
subsidiária local da companhia.

O projeto Olimpíadas da Coca-
Cola está sendo coordenado, no 
Brasil, pela McCann Erickson. 
A empresa é atendida também 
por Ogilvy, JWT e Gringo (para 
ações interativas), além de uma 
série de outras agências, como 
RMG e NDS. A longa tradição da 
marca no patrocínio aos Jogos vai 
se manter pelo menos até 2020, 
conforme acordo fechado com o 
Comitê Olímpico Internacional.

Em termos gerais, a Coca-
Cola planeja investir até R$ 1,5 
bilhão no Brasil durante este ano, 
segundo o presidente da empresa 
no País, Brian Smith. Esse valor é 
quase o triplo do montante inves-
tido há cinco anos (ver quadro). 
No mercado brasileiro, as vendas 
da empresa cresceram 16%, che-
gando a 8,5 bilhões de litros, e o 
faturamento subiu 20%, batendo 
a casa dos R$ 12 bilhões.

Esse resultado faz do Brasil o 
país com a melhor performance 
da multinacional — os números 
já incorporam os resultados das 
empresas Sucos Del Valle (com-
prada em dezembro de 2006, 
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Disparada olímpica
Vendas totais da Coca-Cola cresceram 16% no Brasil, 
chegando a 8,5 bilhões de litros, e o faturamento subiu 20%
Eliane Pereira

em sociedade com a Femsa) e 
Leão Jr. (adquirida em março de 
2007). Globalmente, a corpora-
ção faturou US$ 28,86 bilhões no 
ano passado, valor 20% acima do 
obtido no exercício anterior.

“O Brasil é o terceiro merca-
do, em todo o mundo, a conse-
guir bater a marca de 1 bilhão 
de caixas vendidas”, comemora 
Smith, que credita boa parte do 
bom resultado à diversificação 
de produtos e, em especial, aos 
lançamentos de Coca-Cola Zero, 
suco Minute Maid Laranja Casei-
ra e Aquarius Fresh. 

O sucesso da Zero foi tal que 
em menos de um ano ela ultrapas-
sou a Light e tem hoje no Brasil 
seu segundo maior mercado, 
perdendo apenas para os Estados 
Unidos. “A Zero de fato passou à 
frente, mas a Light tem muitos 
consumidores fiéis, principalmen-
te entre o público adulto. Ter um 
leque amplo de opções dá compe-
titividade ao nosso portfólio”, ana-
lisa Marisol, sem revelar números. 
Já a Aquarius Fresh, apesar do 

desempenho considerado bom, 
ainda não alcançou a concorrente 
H2OH (da Pepsi).

Mais web
O carro-chefe da empresa 

continua sendo a Coca-Cola tra-
dicional, cujo market share, na 
categoria refrigerantes, subiu de 
41% em 2006 para 42% em 2007, 
de acordo com a Nielsen. Segun-
do Marisol, o plano da companhia 
para 2008 é crescer na categoria 
de bebidas não-carbonatadas 
(sucos, chás, águas) e investir 
em novas extensões de linhas de 
produtos. De fato, nos últimos 
três anos a empresa aumentou 
seu portfólio de 50 para 150 itens. 
Mas o foco continuará na catego-
ria refrigerantes, com a manuten-
ção do posicionamento global “O 
lado Coca-Cola da vida”. 

A companhia também deve 
incrementar os investimentos em 
internet, estimulada pelos bons 
resultados de iniciativas como 
o projeto “O lado Coca-Cola da 
música”, que a transformou em 
uma das marcas mais lembradas 
pelos adolescentes na web. Um 
exemplo é a nova ação online da 
Coca-Cola Zero, criada pela Grin-
go: o site da marca (www.cocaco-
lazero.com.br) abriga uma “casa 
de repouso” para consumidores 
que fizeram teste de sabor entre 
a Zero e a tradicional e acabaram 
internados de tão confusos. A 
ação visa atingir o público jovem, 
com a possibilidade de criar ava-
tares (personagens virtuais) e 
pedir ajuda aos amigos através de 
redes de relacionamento online 
para tentar fugir.

maior que o do ano anterior. En-
tretanto, aproximadamente 10% 
do valor total deve-se às mudan-
ças inseridas no ano passado na 
metodologia do Ibope Monitor.

Visando dar maior precisão 
aos valores de investimento em 
mídia, o instituto passou a consi-
derar as veiculações nas salas de 
cinema de dez cidades, aumentou 
de 21 para 77 as emissoras de 
rádio monitoradas e adicionou 
mais oito mercados de TV aberta 
(Campo Grande, Cuiabá, Goiâ-
nia, João Pessoa, Manaus, Natal, 
São Luiz e Teresina). Com isso, 
enquanto os dados de 2006 se 
referem a 29 praças de TV aberta, 
os de 2007 incluem 37. Os outros 
meios aferidos são revista, jornal, 
outdoor e TV por assinatura.

Além disso, é importante 
considerar que o ranking leva em 
conta os valores de tabela que 
os veículos dizem cobrar, sem 
considerar os descontos normal-
mente negociados com agências 
e anunciantes. 

Alexandre Zaghi Lemos
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Marco Simões (esq.), Marisol Angelini e Brian Smith: investimento de R$ 1,5 bi em 2008

Bases utilizadas: 2007 – Monitor Evolution, 37 mercados; 2006 – Monitor Plus, 29 mercados. Descontadas 
campanhas públicas de anunciantes governamentais, mídia interna, infomercial, televendas, veículos e 
empresas exclusivas de grupos de comunicação

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1296, 18 fev. 2008. Negócios, p. 38.


