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Ano generoso, com previsão de crescimento recorde de 25%, 2010 demonstrou desde o início 
que os investimentos em mídia acompanhariam o ritmo acelerado da economia. Apenas 50 
agências de publicidade movimentaram, de janeiro a novembro, R$ 40,6 bilhões. Sem cálculo 
oficial sobre o mesmo período de 2009, um profissional de mídia consultado pelo propmark 
acredita que o volume ultrapassa os 20%. 
 
O Ibope Monitor promete, para o final deste mês, uma análise completa do ano passado com 
detalhamento da distribuição de verba de mídia por meio e principais segmentos econômicos. 
Em época de crédito mais fácil, o varejo ganha destaque e Casas Bahia mantém a liderança 
entre os anunciantes. Sua verba bruta de publicidade é superior a R$ 3 bilhões, mas com os 
descontos chega a R$ 600 milhões, equivalente a 3% do seu faturamento. O Ibope Monitor 
usa como base da sua pesquisa os preços cheios das tabelas de preços dos veículos. 
 
Graças ao impeto de Casas Bahia como anunciante, e também do Ponto Frio, a Y&R garante a 
liderança do ranking de agências com faturamento bruto de R$ 4,595 bilhões. A disputa pelo 
segundo lugar é mais acirrada e envolve a JWT, com R$ 1.880,871, e a AlmapBBDO com R$ 
1.880,221. 
 
A WMcCann, resultado da fusão entre a McCann Erickson e a W/, é a quarta colocada no 
ranking, com R$ 1,663 bilhão. A Borghierh/Lowe aparece em quinto com R$ 1,547 bilhão. A 
performance da agência é um dos destaques do ano passado. Um dos seus principais clientes 
é a Caixa Econômica Federal. O sexto lugar é ocupado pela Africa e seu faturamento bruto foi 
de R$ 1,521 bilhão nos 11 primeiros meses de 2010. Na briga interna na holding ABC fica à 
frente da DM9DDB e Loducca. 
 
A EuroRSCG Brasil aparece em sétimo com R$ 1,521 bilhão. Em oitavo está a Z+ com R$ 
1,516 bilhão, em nono aparece a Neogama/BBH com R$ 1,441 bilhão e em décimo a Ogilvy & 
Mather, com R$ 1,421 bilhão. Os dados completos estão na retranca Almanaque do portal do 
Ibope. 
 
Como as autorizações de mídia são realizadas pela holding PPR, que teve um faturamento de 
R$ 903,3 milhões, a pesquisa não detalha os números da NBS, Prole e da Quê! Comunicação. 
Caso a Publicis Brasil, que teve faturamento de R$ 736,8 milhões nos primeiros 11 meses de 
2010 tivesse agregado à sua contabilidade as verbas administradas pela Talent, QG e Salles 
Chemistri, respectivamente R$ 890,8 milhões, R$ 514,5 milhões e R$ 433,8 milhões, já estaria 
na segunda posição do ranking. 
 



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 jan. 2011, p. 5.  


