
Investimento publicitário cresce 10% 
Divulgação 

por Karan Novas 

0 Brasil continua apresentan-
 do um crescimento saudável 

e consistente em investimento 
em mídia, o que reforça o olhar 
constante dos grandes grupos de 
comunicação diante das poucas 
operações de capital local que 
ainda figuram no mercado. De 
acordo com os dados revelados na 
semana passada pelo Ibope, cole-
tados por meio do Monitor Evo-
lution — software que possibilita 
o monitoramento de veículos de 
nove meios distintos —, o mon-
tante investido em publicidade 
nos seis primeiros meses de 2012 
superaram em 10% a marca al-
cançada na mesma época do ano 
passado, chegando ao total de R$ 
43,8 bilhões. No balanço anual de 
2011 , o crescimento já se mostra-
va exponencial, com 16% de alta 
em relação a 2010 e valor de R$ 
88,3 bilhões. 

A TV aberta não só mantém-se 
como a principal mídia a receber 
investimentos publicitários, co-
mo também aumentou sua par-
ticipação no bolo em relação ao 
primeiro semestre de 2011 . De 
janeiro a junho, o meio angariou 
Rs 24 bilhões, o que corresponde 

Cena de campanha da Caixa, que passou da sétima para a terceira posição no ranking de anunciantes 

a 55% do total — contra 53% no 
ano passado. O meio Jornal teve 
leve queda de participação no 
bolo (de 20% para 18%), porém 
atraiu mais investimentos que no 
primeiro semestre do ano ante-
rior, chegando a R$ 8,06 bilhões 
— contra R$ 8 bilhões cravados 
anteriormente. A TV por assina-

tura, que aparecia tecnicamente 
empatada com revistas no perí-
odo anterior, assume a terceira 
posição com 8% de share e R$ 
3,4 bilhões de investimento, con-
tra os 7% do meio impresso e R$ 
3,22 bi de faturamento. Comple-
tam o bolo internet, na quinta 
posição, com 6% do total (R$ 2,65 

bi); rádio, com 5% (Rs 1,98 bi); e 
Mobiliário Urbano, com 1% (R$ 
245,8 milhões). O 1% restante fi-
ca dividido entre cinema, com Rs 
139 milhões; e Outdoor, com R$ 
57 milhões. Rádio e Internet fo-
ram os de maior crescimento em 
relação ao período anterior: 25% 
e 18%, respectivamente. 

LIDERANÇAS 
Entre as agências, a Y & R man-
tém, desde 2002, liderança his-
tórica. A agência alcançou fa-
turamento de Rs 3,06 bilhões 
no primeiro semestre, sendo se-
guida por AlmapBBDO (R$ 1,26 
bi) e Ogilvy (R$ 1,41 bi), ambas 
também mantendo a posição an-

terior. O top 10 é completo por 
WMcCann, que subiu da 6a para 
a 4a posição; JWT, que manteve 
a 5a; BorghiErh/Lowe, ganhan-
do uma posição e chegando à 6a; 
PPR, que passou da 16° no pri-
meiro semestre de 201 1 para a 
7a em 2012; Giovanni+Draftfcb, 
antes em 13a e agora em 8a; 
DM9DDB, conquistou duas posi-
ções, assumindo a 9a; e Africa, 
que continua na 10a colocação. 
Para a ascenção de PPR, Giovan-
ni e DM9, deixaram a lista das 
10+ F/Nazca S&S (de 8a para 11a), 
Neogama/BBH (de 9a para 11 a) e 
Euro RSCG (de 4a para 16a). Ape-
sar da queda em posição, F/Nazca 
e Neogama tiveram faturamento 
maior nos seis primeiros meses 
de 2012 se comparado aos nú-
meros do ano anterior. De acordo 
com o Ibope, as 50 maiores agên-
cias brasileiras (ver tabela abai-
xo) movimentam 62% da verba 
publicitária nacional. 

Assim como a Y&R, agência 
que atende a conta, a Casas Bahia 
continua como o anunciante que 
mais investe em mídia, posto ocu 
pado desde 2003. No primeiro se-
mestre, a rede varejista investiu 
R$ 1,68 bilhão, ficando à frente da 
Unilever, com R$ 1,46 bi. Em se-
guida aparece a Caixa Econômica 
Federal, que saltou da 7a posição 
no ano passado para a 3a, com R$ 
796 milhões investidos, à frente 
de Ambev, na 4a (R$ 793 mi); e 
Sky, na 5a (R$ 778 milhões). Ou-
tros dois destaques no top 10 são 
General Motors, que no primeiro 
semestre de 2011 ocupava a 18a 

posição e este ano passou para a 
6a; e a Nestlé, que saltou da 28a 

para a 10a. 

PRAÇAS E MERCADOS 
A praça de São Paulo ainda é a 
que mais recebe investimentos 
publicitários no Brasil, concen-
trando 28% do bolo — que repre-
senta R$ 12,5 bilhões. Em segui-
da, mantém-se a mesma ordem 
e participação do balanço do 1° 
semestre do ano anterior, porém, 
todas tendo recebido maior in-
vestimento: Rio de Janeiro, com 
12% (Rs 5,06 bi); Interior de São 
Paulo, com 6% (R$ 2.66 bi): Be A ut
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lo Horizonte, com 4% (Rs 1,79 
bi); e Porto Alegre, também com 
4% (Rs 1,57 bi), completando as 
cinco principais. As de maior 
crescimento no período foram 
Fortaleza, ampliando em 24% o 
montante; e Manaus, 16% maior. 

Já na divisão de setores, o Co 
mércio e Varejo continua como 
o de maior investimentos em 
mídia. Já na a segunda posição 
mudou de mãos: Serviços ao con 
sumidor, que aparecia há menos 
de R$ 400 mil atrás de Higiene 
Pessoal e Beleza, passa à frente 
e chega a 9% de share, com total 
de R$ 3,75 bilhões nos seis pri 
meiros meses de 2012, enquanto 
o agora terceiro investiu Rs 3,64 
bi, 8% do bolo. Divididos por ca 
tegorias de anunciantes, as lojas 
de departamento continuam no 
topo, com R$ 3,19 bilhões, mais 
que o dobro da segunda listada: 
campanhas públicas, com R$ 1,5 
bi. Antes na segunda posição, a 
divisão de varejo das montado-
ras teve leve retração de investi-
mentos — de R$ 1,42 bi para R$ 
1,37 bi —, mas o suficiente para 
deixar a categoria apenas na 6a 

colocação, atrás de Auto reven-
das concessionárias (R$ 1,49 bi), 
Super hipermercados atacadistas 
(R$ 1,47 bi) e Telefonia fixa física 
(R$ 1,45 bi). 

Para realizar o levantamen-
to, o Ibope analisa, por meio da 
ferramenta Monitor Evolution, 
38 mercados de TV aberta, 36 
canais de TV por assinatura, oi 
to mercados de rádio, 250 títulos 
de revista, 24 mercados com 61 
títulos de jornais, 30 mercados 
com 51 exibidoras de outdoor, 11 
mercados com 562 salas de cine-
ma, seis portais de internet e dez 
mercados com quatro exibidoras 
de mobiliário urbano. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 jul. 2012, p. 23. 




