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Rotina inalterada desde 2002, a Y&R mantém a liderança do ranking das agências do País 
com faturamento de R$ 3.241.070 bilhões nos primeiros nove meses deste ano. A pesquisa é 
assinada pelo Ibope Monitor e foi divulgada no site www.almanaqueibope.com.br, mas 
apenas com as 50 primeiras colocadas. Esse universo de agências movimentou no período 
cerca de R$ 23,7 bilhões.  
 
O desempenho da Y&R está diretamente relacionado ao seu cliente Casas Bahia, cuja 
operação exige uma equipe exclusiva na sede da empresa com mais de 100 profissionais 
envolvidos. Casas Bahia, o maior anunciante do País, tem budget bruto anual para 
publicidade superior a R$ 2 bilhões. A agência também mantém operação vigorosa para 
Colgate Palmolive, Bradesco, American Express, LG e Vivo, por exemplo. No primeiro 
semestre a Y&R cresceu cerca de 22% de acordo com o ceo Marcos Quintela.  
 
Os dados apurados pelo Ibope Monitor têm como base os preços cheios das tabelas dos 
veículos de comunicação sem os descontos praticados com as agências e anunciantes e 
pagamento de BVs (Bonificações de Volume). A segunda colocada é a JWT com R$ 1.332.282 
bilhão seguida da AlmapBBDO, com R$ 1.258.469 bilhão. A McCann Erickson ocupa o quarto 
lugar com R$ 959,590 milhões, a DM9DDB o quinto com R$ 932.651 milhões, a 
Ogilvy&Mather o sexto com R$ 868.735 milhões, a Africa o sétimo com 858.062 milhões, a 
Giovanni+DraftFCB o oitavo com R$ 783.588 milhões, a Neogama/BBH o nono com R$ 
723.635 milhões e a Leo Burnett que está em décimo com R$ 681.094 milhões. 
 
O Ibope não divulga o valor total das autorizações nos primeiros nove meses de 2008, mas 
consultor de mídia procurado pelo propmark acredita que não será exagerado cravar R$ 36,1 
bilhões. As TVs, segundo a mesma fonte, concentram a metade desse volume com R$ 18,5 
bilhões seguidas do meio jornal com mais de R$ 9,6 bilhões, do meio revista com cerca de R$ 
3,2 bilhões, das TVs por assinatura com R$ 2,9 bilhões, rádios com R$ 1,6 bilhão e do meio 
outdoor com pouco mais de R$ 32 mil. Chama a atenção o meio outdoor que praticamente 
deixou de existir nos 37 mercados envolvidos no estudo, reflexo da Lei Cidade Limpa que 
baniu a mídia de São Paulo. Em 2007 o mercado movimentou R$ 51,8 bilhões e em 2006 R$ 
39,8 bilhões. A publicidade veiculada na internet não foi estratificada pelo Ibope Monitor.  
 
A medição também aponta o comércio e o varejo como os segmentos que mais apostam na 
comunicação de marketing no período com cerca de R$ 10 bilhões, mais de 50% para 
exibição de comerciais e merchandising nas TVs. O aporte de recursos para ações de mídia 
das áreas de serviços ao consumidor e a tríade formada por veículos, peças e acessórios 
movimentam, respectivamente, R$ 2,6 bilhões, um total de R$ 5,2 bilhões. Os mercados 
financeiro e de seguros chegam a R$ 2,5 bilhões e higiene pessoal e beleza a R$ 2,2 bilhões. 
 
O aquecido mercado imobiliário, que consegue descontos elevados, principalmente nas 
negociações com jornais, chega aos R$ 2 bilhões. A expectativa é de que o último trimestre 
de 2008, com as campanhas de verão, ações de natal e promoções especiais concentre mais 
de R$ 25 bilhões brutos na mídia. 
 
 
 





 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 27 out. 2008, p. 10.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 




