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Principal segmento anunciante do País, 
o varejo ocupa a liderança do ranking 

Agências & Anunciantes, publicado por 
Meio & Mensagem, desde 2003, quando 
a Casas Bahia ultrapassou a Unilever, que, 
durante anos, ocupou a primeira posição 
na lista. No entanto, a diferença entre os 
investimentos das duas empresas, que foi  
de mais de R$ 760 milhões em 2005 (com 
a verba de marketing da varejista de qua-
se quatro vezes maior que a da concor-
rente), agora, está em R$ 271 milhões, o 
que promete uma disputa acirrada pela 
ponta nos próximos anos. Veja a tabela 
completa dos maiores anunciantes do 
País no especial Agências & Anuncian-
tes, que circula junto com esta edição.

A Unilever elevou os aportes em mí-
dia em 25%, no ano passado, chegando 
perto do primeiro bilhão: R$ 995 mi-
lhões. A multinacional deve manter o 
ritmo acelerado, embalada pela reno-
vação de 70% do portfólio no Brasil, o 
que incluiu o lançamento da linha de 
cuidados para o cabelo Tresemmé, em 
novembro de 2011, e o lançamento de 
uma nova fórmula do sabão para rou-
pas Omo, neste ano. 

A Casas Bahia, por sua vez, está mais 
comedida desde a fusão com o Grupo 
Pão de Açúcar, no final de 2009. A partir 
daí, os investimentos da maior bandeira 
de varejo do País registraram incremen-
tos modestos,da ordem de 3%, tanto em 
2010 quanto em 2011, quando aplicou o 
montante de R$ 1,266 bilhão em com-
pra de mídia. No próprio ano em que o 
negócio com o conglomerado da famí-
lia Diniz foi fechado, a rede reduziu os 
aportes: queda de 2%, que resultou na  
verba de R$ 1,186 bilhão.

A tendência indica que a Unilever po-
derá retomar o primeiro posto nos pró-
ximos anos, mantido este cenário. Va-
le ressaltar que os números do Grupo 
Pão de Açúcar (18o lugar no ranking) e 
do Ponto Frio (45o), integrantes do mes-
mo conglomerado de Casas Bahia, são 
lançados separadamente no Agências 
& Anunciantes, cujos valores são obti-
dos a partir do cruzamento dos dados 
do Projeto Inter-Meios e do Ibope Mo-
nitor, considerando os descontos nego-
ciados entre as agências e os veículos 
para a compra de espaços comerciais.

Setores em alta
Outro grande player de higiene e be-

leza, a Procter & Gamble, também regis-
trou alta expressiva no período. Com for-
te desembolso em comunicação, que aju-
dou a expandir o índice de conhecimento 
da marca institucional de 10% para 74%, 
aliado ao patrocínio aos Jogos Olímpi-
cos, a companhia aumentou os aportes 
em mídia em 26%, com a elevação para 
R$ 372 milhões. Com isso, saltou da dé-
cima para a sétima posição no ranking, 
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uma atrás da Reckitt Benckiser.
A RB, outra concorrente de peso do 

setor de bens de consumo não duráveis, 
apresentou aumento maior ainda,  32%, 
com o acréscimo  ao orçamento de R$ 
415 milhões. No entanto, a maior evo-
lução no Top 10 foi a da Cervejaria Pe-
trópolis, com alta de 50%, passando do 
nono para o quarto posto e investindo 
R$ 447,5 milhões, logo atrás da concor-
rente Ambev, com R$ 516,3 milhões.

Os números de Unilever e P&G são 
exemplos emblemáticos do desenvolvi-
mento do segmento de higiene pessoal 
e limpeza, que acumulou mais 24% no 
montante aplicado em mídia, em 2011, 
em relação ao ano anterior, atingindo 
a marca de R$ 2,582 bilhões. Assim, se 
aproximou da área de veículos, peças 
e acessórios, que investiu R$ 2,642 bi-
lhões, em 2011, portanto, mais 8%, e, 
atualmente, ocupa a segunda colocação 
no ranking por setores econômicos. O lí-
der foi o varejo, com aporte de R$ 6,625 
bilhões, o que representou incremento 
na faixa de 9%.

As áreas de internet e de mídia se des-
tacaram com elevações de 76% e 75%, res-
pectivamente. As empresas pontocom 
aplicaram R$ 122,8 milhões em 2011, en-
quanto os veículos de comunicação de-
sembolsaram R$ 398,7 milhões. Os seg-
mentos de bebidas, com alta de  20% e in-
vestimentos de R$1,876 bilhão; e de tele-
comunicação, com 18% e R$ 1,408 bilhão, 
também chamaram a atenção.

A primeira vez
Na lista dos 300 maiores anuncian-

tes houve a estreia de oito empresas que 
não veicularam em 2010. Além disso, 56 
marcas, que não estiveram presentes em 
2010, ingressaram no ranking de 2011. No 
primeiro grupo estão: JAC Motors, no 79o 
lugar; Shopfato (e-commerce), na 101a; e 
OLX (classificados on-line), na 120a. No 
segundo, destaque para Água de Cheiro 
(106 a); King Star Colchões (117a); Man 
Latin America (135a); Bridgestone Fires-
tone (170a); BGK do Brasil – Burger King 
(175a); e SWU Music & Arts Festival (186a), 
festival de música e sustentabilidade pro-
movido pela Fischer & Friends. 

Além das caras novas, se sobressaíram 
anunciantes tradicionais que ampliaram 
as verbas em até três dígitos. Estes são 
os casos de UOL (411%); Caoa (333%), 
Caixa Capitalização (296%), Genomma 
(222%); Brasil Foods (173%); Gol (118%); 
e HP (103%). Dolly (93%), Sky (88%), Nis-
san (76%) e Nestlé (50%) também regis-
traram aumento percentual significativo. 
Todos estão no Top 100.

A Sky, por exemplo, passou da  32a 
para a 15 a posição, com o montante 
de R$ 256,5 milhões. Caixa e Genomma 
(laboratório mexicano dono de marcas 
como Asepxia e Cicatricure) saltaram 

Ogilvy volta ao topo
Do apetite dos anunciantes em 

aumentarem ou não a presença na 
mídia, depende a fatia mais relevante 
da remuneração das agências de 
publicidade e, consequentemente, o 
sobe-e-desce no ranking brasileiro. 
Nos números do ano passado, a maior 
surpresa é o ótimo desempenho 
da Ogilvy, com elevação de 60% no 
faturamento com compra de mídia, que 
chegou aos R$ 936 milhões e a levou 
de volta ao segundo lugar do ranking, 
posição que não ocupava desde 2003. 
A diferença de apenas R$ 22 mil para 
a terceira colocada, a AlmapBBDO, 
evidencia um empate técnico, mas já faz 
a alegria de Martin Sorrell, CEO do WPP, 
que gosta de dizer ser o  controlador das 
três maiores agências do Brasil — o que 

os números desmentem. Na verdade, 
o que há, agora,  é uma dobradinha do 
WPP, já que a Y&R segue imbatível no 
primeiro lugar. A distância de Ogilvy e 
Almap  para a quarta colocada JWT é 
de R$ 130 milhões. Ou seja, o fato é que 
o WPP controla três das quatro maiores 
agências do País.

O principal feito da Ogilvy em 
2011, que explica boa parte de seu 
crescimento, foi a concentração 
da verba da Claro, anteriormente 
dividida com a F/Nazca S&S. O cliente 
respondeu por 20% do total de compra 
de mídia feito pela agência.

No caso da Y&R, que subiu 14% no 
ano passado, o maior cliente, Casas 
Bahia, representou 57% da compra de 
mídia total, de R$ 2,2 bilhões  — índice 
que aumentou 62%, se considerado, 
ainda, o Ponto Frio, dos mesmos 
controladores. Entretanto, até sem 
Casas Bahia, a Y&R continuaria na 

liderança do ranking, que só perderia 
se fosse também subtraída a verba de 
Ponto Frio. 

O segundo melhor desempenho entre 
as dez líderes do ranking foi o da Euro 
RSCG,com a subida de 24%, atingindo 
R$ 668 milhões, no embalo da alta 
de 32%, no investimento em mídia da 
Reckitt Benckiser, que responde por 62% 
da compra total de mídia da agência. 
O baque da perda de Nova Schin, que 
migrou para a Leo Burnett Tailor Made 
em setembro, só será sentido nos 
números de 2012 da Euro RSCG. 

Outra surpresa no top 10 é a chegada 
da Publicis, que se explica mais pelo 
fato de a agência ter passado a somar 
aos resultados o de outras duas 
agências: Salles Chemistri e Publicis 

Red Lions (antiga GP7). Considerando 
o resultado das três, em 2010, que, 
somadas, teriam ficado em 12º lugar, e o 
consolidado na Publicis, em 2011, a alta 
foi de 7% — um pouco abaixo da média 
de 9% de todo o mercado. 

Ainda na onda de clientes com muito 
peso em uma só agência, a Multisolution 
(13ª do ranking) chegou nos 45%, 
em 2011, carregada pela Cervejaria 
Petrópolis, responsável por 90% do 
resultado da agência, que perdeu a conta 
neste ano para a Y&R.

Vale mencionar até as altas de 37% 
da Giovanni+DraftFCB (16ª) e de 51% 
da Taterka (23ª), cuja performance 
despertou o interesse do Publicis 
Groupe em aumentar a fatia na 
agência, atualmente em 5%. As 
negociações em curso devem levar à 
transferência do controle acionário 
para a holding francesa. 

alexandre Zaghi Lemos

O principal feito da Ogilvy em 2011foi a concentração na agência da verba da Claro
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mais de 40 posições e aparecem em 24o 
e 25 o ,respectivamente, com aportes de 
R$ 202,9 milhões e R$ 202,7 milhões. A 
Nestlé, gigante de bens de consumo, 
assumiu a 28a colocação, com R$ 193,7 
milhões. E a Dolly, do mercado de refri-
gerantes, passou para o 38 o posto, com 
R$ 140 milhões. 

A Brasil Foods, por sua vez, ganhou 50 
colocações e foi para o 60o lugar, com ver-
ba de R$ 82,6 milhões. Outro grande sal-
to foi o da Caoa, que mudou da 167a  po-
sição para a 65a, com R$ 76,3 milhões. O 

curioso é que a concessionária pertence 
ao mesmo grupo controlador da Hyun-
dai Caoa, que reduziu em 24% seu orça-
mento e, com R$ 321 milhões investidos 
em compra de mídia, caiu da 4a para a 9a 
colocação entre os maiores anunciantes 
do País em 2011.

O maior salto de todos foi dado pelo 
UOL. O portal pulou do 237o posto pa-
ra o 77o com investimentos de R$ 59,5 
milhões. Por fim, a Gol Linhas Aéreas 
saiu da 125a para a 82a , com desembol-
so de R$ 52,8 milhões.

Divulgação da marca institucional, que tem Faustão como embaixador, elevou aportes da P&G

Renovação do portfólio, como a nova fórmula de Omo, deve impulsionar investimento da Unilever

Reckitt Beckinser, dona da Vanish, aumentou em 32% a compra de mídia no ano passado
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