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Segundo o instituto de pesquisas, os anunciantes aplicaram R$ 39,82 bi
em 2006 e o resultado foi puxado pelas campanhas da Copa do Mundo
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NÚMEROUM–AredevarejistaCasasBahiaseguecomoamaioranunciantedoPaís

Ibopedizquemercadode
publicidadecresceu15,5%

MÍDIA

Marili Ribeiro

O mercado publicitário brasi-
leiro cresceu 15,5%noanopas-
sado em relação a 2005. O in-
vestimentototaldosanuncian-
tes foi de R$ 39,821 bilhões, se-
gundo dados divulgados pelo
instituto Ibope Monitor. “Foi
um crescimento expressivo,
seconsiderarmosqueaecono-
mia do País deixou a desejar”,
diz Dora Câmara, diretora do
Ibope. “É lógico que omeio pu-
blicitário no Brasil ainda tem
uma participação pequena no
PIB (cerca de 1%), mas é um
mercado que vem mantendo
crescimento contínuo e tem
muito a expandir.”
As projeções feitas por al-

guns analistas no início do ano
passado indicavam que a ex-
pansão poderia chegar a 20%.
Nessas contas, os especialis-
tas levavamemcontaespecial-
menteaCopadoMundo–reali-
zadanomeiodoano,naAlema-
nha –, que sempre faz aumen-
tar a geração de receita no
meio publicitário. Porém,
2006 também foi ano de elei-
ções, o que sempre acaba por
travar boa parte dos negócios.
Osdadosaferidospelos Ibo-

pe Monitor têm por base a fis-
calização de tudo o que foi vei-
culado nos diversos meios de
comunicações, com os preços
dos espaços e custos medidos
a partir das tabelas dos veícu-
los. Não se leva em considera-
ção os descontos, uma prática
comum no meio. Por isso, os

números são considerados
apenas para referência.
A liderança domercado pu-

blicitário, segundo o levanta-
mentodoIbopeMonitor,conti-
nua nas mãos do varejo, que
detém 27% do valor investido
em publicidade. As verbas de
2006 do setor atingiram R$
10,8 bilhões, ante R$ 9,7 bi-
lhões no ano anterior.
Embora a lista dos maiores

anunciantes e das maiores
agências ainda não tenha sido
liberada pelo instituto, Dora
confirma que as Casas Bahia
permanecemcomooanuncian-
te quemais gastou em publici-
dade no ano passado. No vare-
jo, o Grupo Pão de Açúcar e a
redePontoFrio tambémmere-

cem destaque.
Emsegundo lugar,apare-

ce o mercado financeiro e
de seguros, com 8%do total
das verbas, ou R$ 3,2 bi-
lhões (anteR$2,6bilhõesno
rankinganterior).Ultrapas-
sou este ano o segmento de
serviços ao consumidor,
que abrange a área de edu-
cação e saúde – os investi-
mentosempropagandades-
sesegmento totalizaramR$
2,9 bilhões, ante R$ 2,7 bi-
lhões realizados em 2005.
Na seqüência vêm os seg-
mentosdecultura, lazer, es-
porte e turismo, comR$ 2,7
bilhões e o segmento de veí-
culos, peças e acessórios,
com 2,3 bilhões. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 marc. 2007. Economia, p. B19.




