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P ro p a g a n d a Mercado movimenta R$ 30,1 bilhões, um aumento de 6%

Unilever acelera e fica
mais perto da Casas Bahia
Adriana Meyge
De São Paulo

A rede de lojas de eletroeletrôni-
cos Casas Bahia continua lideran-
do o ranking dos maiores anun-
ciantes do país, mas a fabricante de
bens de consumo Unilever tem
acelerado seus investimentos em
propaganda e reduziu a distância
da primeira colocada. A diferença
entre as duas companhias era de
27% em 2011 e chegou a 15% no
ano passado. Antes de ser assumi-
do pela Casas Bahia há cerca de
uma década, o primeiro lugar era
da Unilever. Os valores aplicados
pelas duas empresas fazem parte
de levantamento que será divulga-
do hoje pelo Projeto Inter-Meios,
coordenado pelo grupo “Meio &
M e n s a g e m” e auditado pela PwC.

A pesquisa mostrou que todas
as companhias investiram R$ 30,1
bilhões em publicidade na mídia
em 2012, uma alta de 6% sobre o
ano anterior. O valor considera os
descontos médios dados pelos veí-
culos aos anunciantes para propa-
ganda em TV aberta, rádio, TV por
assinatura, revistas, jornais, cine-
ma e internet. Também entram no
levantamento anúncios em outdo-
ors e mobiliário urbano.

A perspectiva, segundo Regina
Augusto, diretora editorial do gru-
po Meio & Mensagem, é que este
ano seja um pouco melhor, já que
no segundo semestre deve haver
uma injeção de ânimo no setor,
com a proximidade da Copa do
Mundo e das eleições de 2014. Re-
gina projeta um crescimento em
torno de 10% para 2013.

A Caixa Econômica Federal
(CEF) aumentou em 58% a compra
de mídia em 2012 e passou de
quinta para terceira maior anun-
ciante do país. “A Caixa é a nova Pe-
trobras”, diz Regina. A estatal do
petróleo era o maior anunciante
público do país há cerca de três
anos, mas a CEF assumiu o papel
ao mesmo tempo que aumenta os
recursos para outras formas de
marketing, como patrocínio nas
áreas de esporte e cultura. O Banco
do Brasil também avançou no ran-
king, da 22a para a 16a p o s i ç ã o.

A TAM Linhas Aéreas registrou
o maior aumento na compra de
espaço em mídia no ano passado,
de 245%, e passou a figurar entre
as 100 maiores, em 98o lugar. No
ano anterior, a companhia estava
em 236o .  A Brasil Kirin (ex-Schin -

cariol) também se destacou com
expansão de 118%, passando da
53 a para a 30a posição e investi-
mentos de R$ 200 milhões. A cer-
vejaria investe na consolidação
de suas marcas e na divulgação
do novo nome. A concorrente Pe -
trópolis anunciou menos, após
uma alta expressiva em 2011.

As operadoras Vivo e Oi também
avançaram no ranking, ocupando
a 6a e a 12a posição, respectiva-
mente, com alta em torno de 60%
nas compras de espaço na mídia.

A Hypermarcas passou a figurar
entre as dez maiores, com alta de
74%, principalmente devido aos
maiores investimentos em anún-
cios de seus medicamentos isentos
de prescrição, como Benegrip e
Coristina D. A Sk y também entrou
para o “top 10”, com alta de 65%.

Fonte: Meio & Mensagem. *NBS

Investimento em mídia
Números do ranking elaborado pelo Projeto Inter-Meios, usando os valores pagos com desconto aos veículos
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Agências brasileiras
avançam e atraem
grupos estrangeiros
De São Paulo

O grupo PPR , que passou a se
chamar NBS este mês após a fusão
de suas agências NBS e Quê Comu-
n i c a ç ã o, subiu da 15a para a 7a po -
sição no ranking de anunciantes
de 2012, tornando-se a única em-
presa 100% brasileira entre as dez
maiores. Outra brasileira, a No -
va/SB foi a que mais cresceu em re-
lação ao ano anterior: 109%, de
acordo com a lista das 50 princi-
pais agências do país , elaborada
pelo grupo Meio & Mensagem em
parceria com a PwC. As duas em-
presas já foram assediadas por
grupos internacionais e não des-
cartam uma parceria.

A carioca NBS foi criada há 11
anos, para fazer a campanha de
lançamento da operadora de te-
lefonia Oi — uma de suas maiores
clientes hoje, ao lado da Petro-
bras. A paulista Nova/SB, que pas-
sou de 27a para 15a posição no
ranking, tem praticamente a
mesma idade que a NBS, mas seu
foco são clientes públicos, como a
Caixa Econômica Federal, ou a co-
municação de interesse público,
o que, nas palavras do sócio-dire-
tor Bob Vieira da Costa, inclui,
além de governos, “a comunica-
ção institucional no âmbito da
iniciativa privada em alguma
causa, como esporte e educação”.

Cyd Alvarez, presidente da NBS,
diz que a agência cresceu junto
com seus clientes, como Oi, Suvi -
nil, Coca-Cola (bebidas sem gás) e
B o b’s. “Os clientes aumentaram
seus investimentos ou conquista-
mos uma nova parte da conta, co-
mo a digital”. Em 2012, a agência
também conquistou a conta do

Ministério do Esporte e de algu-
mas marcas do grupo B o t i c á r i o.

Alvarez diz que foi procurado
nos últimos três anos por todos os
grandes grupos, mas que a nego-
ciação nunca passou da fase ini-
cial. Ele reconhece que é importan-
te para a agência ter um sócio in-
ternacional, mas para fechar o ne-
gocio, há diversas condições. Os se-
te sócios da NBS devem continuar
à frente da empresa, por exemplo.

Costa, que comanda a Nova/SB
com a sócia Silvana Tinelli, tam-
bém diz que “não é avesso a uma
fusão, venda ou parceria com um
grupo internacional”. A agência
chegou a avançar nas negociações
no ano passado com a W P P, maior
grupo de publicidade do mundo.
A brasileira seria a agência do gru-
po na área de “interesse público”.
Segundo ele, a negociação vai e
volta, mas os dois lados ainda não
chegaram a um consenso.

A Nova/SB movimentou R$ 489
milhões no ano passado, contra R$
234 milhões em 2011, segundo o
estudo. A agência conquistou a
conta da Secretaria da Comunica-
ção da Presidência da República.
Também foi responsável pela cam-
panha “Caixa Melhor Crédito”,
com a atriz Camila Pitanga.

A americana Y&R , que tem a
conta da Casas Bahia, é a maior
agência do país, com folga. A Ogil -
vy & Mather, do grupo WPP, conti-
nua em segundo lugar, seguida pe-
la A l m a p B B D O, que tem como só-
cio o grupo Omnicom. A H av a s
Wo r l d w i d e caiu do 7º para a 16º
lugar. A agência perdeu a conta da
cerveja Nova Schin no fim de 2011
para a Leo Burnett, que, por sua
vez, subiu na lista. (AM)

Cerveja de mandioca impulsiona SABMiller na África
Bebidas
Ekow Dontoh e Janice Kew
Bloomberg Businessweek

Eugene Shepherd admite não
ser um grande especialista em
cervejas, mas diz que a garrafa de
Eagle Lager que se permite beber
uma vez por semana é um avanço
em relação às opacas marcas de
produção caseira que costuma-
vam ser sua opção de bebida.
Agora, economiza os trocados du-
rante toda a semana para ter no
sábado 1,20 cedi (US$ 0,61) para
comprar uma Eagle, cerveja feita
de mandioca que a SABMiller lan -
çou em Gana em março. “A Eagle é
minha primeira experiência com
cervejas [não caseiras]”, diz o estu-
dante de 20 anos enquanto se
senta em uma cadeira de plástico
no bar de beira de estrada em So-
gakope, uma empoeirada cidade

de 88 mil pessoas, a 150 quilôme-
tros de Accra, capital de Gana.
“Realmente gosto desta bebida”.

Para a SABMiller, o gosto recém-
descoberto por Shepherd é prova
do sucesso da mudança estratégi-
ca da empresa na África. Para pro-
duzir a Eagle Lager, a cervejaria
trocou a maior parte do malte de
cevada no processo de fermenta-
ção por mandioca, mais barata e
disponível na região. A fabricante
da marca Miller Lite conta com a
mandioca e outras culturas locais,
como o sorgo, para alimentar sua
expansão na África, onde estima
que as cervejas feitas em casa ou os
destilados de baixo preço repre-
sentam cerca de 75% das bebidas
alcoólicas consumidas.

Nos últimos anos, as cerveja-
rias reforçaram as marcas de alto
padrão para levar os consumido-
res a gastar mais em cada cerveja
que consomem e elevar as mar-

gens de lucro. Embora a Eagle La-
ger esteja longe de ser um produ-
to premium, ainda assim custa
mais que o dobro das cervejas ca-
seiras, amplamente consumidas.

Os países emergentes são fun-
damentais para as cervejarias. As
três maiores do mundo, Anheu -
ser-Busch InBev, SABMiller e Hei -
neken, têm sede na Europa Oci-
dental, onde a austeridade e a
depressão econômica duradou-
ra reduziram o consumo. A SAB-
Miller, de Londres, tem raízes na
África do Sul e obtém mais ven-
das fora da Europa e da América
do Norte do que suas concorren-
tes. Cerca de 70% de seu lucro é
gerado em países emergentes.
Sua primeira cerveja de mandio-
ca, a Impala, foi lançada em Mo-
çambique em novembro de
2011. A Impala agora representa
mais de 5% da produção de sua
unidade de Moçambique.

“Há muitas oportunidades na
África, mas o que se quer é ser o
primeiro no mercado e entrinchei-
rar-se como participante predomi-
n a n t e”, diz De Wet Schutte, analis-
ta da Avior Research, na Cidade do
Cabo. “A SABMiller foi amplamen-
te bem-sucedida nisso”.

A mandioca, tubérculo cultiva-
do extensamente na África, é um
alimento básico em muitos países.
Enquanto a cevada não cresce bem
em climas tropicais, a mandioca é
tão fácil de cultivar que Gana e Mo-
çambique têm excesso do produ-
to. O tubérculo não vinha sendo
usada em cervejas porque começa
a degradar-se 24 horas depois da
colheita. A SABMiller, contudo, usa
uma máquina portátil que faz o
processamento inicial das raízes
no próprio campo, permitindo um
armazenamento por semanas.

Gana, onde a economia deverá
crescer 7,7% neste ano, cobra im-

posto de 47,5% sobre o consumo
de cervejas que tenham menos
de 30% de conteúdo local. Para
cervejas com mais ingredientes
domésticos — como a mandioca
— esse imposto cai para 10%. Isso
ajuda a tornar a margem de lucro
quase igual ao de suas outras cer-
vejas, segundo a SABMiller. “Es -
sas cervejas de baixo preço fazem
s e n t i d o”, diz Wynand Van Zyl,
analista do Macquarie Group, em
Joannesburgo. “É muito impor-
tante para as cervejarias interna-
cionais demonstrar comprome-
timento com a economia local.”

A SABMiller, que vende 46
marcas locais na África, prevê in-
vestir entre US$ 300 milhões e
US$ 500 milhões por ano no con-
tinente, sem contar a África do
Sul, na construção de cervejarias
e engarrafadoras, segundo Mark
Bowman, diretor-gerente da
SABMiller na África. Em Uganda

e Zimbábue, a empresa já produz
a Eagle Lager usando sorgo.

As novas cervejas têm um gosto
mais amargo do que as feitas de
malte de cevada e Bowman diz que
“não se pressupõe que sejam tão
boas quanto as cervejas tradicio-
nais”. A diferença pode desapon-
tar consumidores acostumados a
bebidas mais suaves e caras.

Ainda assim, as novas cervejas
ajudaram a SABMiller a elevar em
9% a produção da bebida na África,
excluindo a África do Sul, no tri-
mestre encerrado em março. E as
vendas de bebidas locais de baixo
custo poderiam crescer e “dobrar
ou triplicar o mercado de cervejas
p r e m i u m”, à medida que as pes-
soas deixem as cervejas caseiras,
diz Bowman. “Essas cervejas são
um caminho claro para chegar a
um mercado que quer beber cerve-
ja, mas não pode arcar” com o pre-
ço. (Tradução de Sabino Ahumada)

Com Neymar, receita do
Santos triplica em três anos

SERGIO LIMA/FOLHAPRESS

O jogador, que vai para o Barcelona, chorou ontem no início de sua última partida com a camisa do time brasileiro

Fu t e b o l
Letícia Casado
De São Paulo

Ter Neymar na equipe ajudou o
Santos a quase triplicar suas recei-
tas entre 2009 e 2012. Em 2009,
quando o jogador entrou na equi-
pe profissional do clube, a receita
do Santos foi de R$ 70,4 milhões.
Em 2012, chegou a R$ 197,84 mi-
lhões. As receitas com publicidade
cresceram 181% no período, para
R$ 50 milhões no ano passado. Par-
te delas decorreu dos ganhos com
os contratos publicitários de Ney-
mar e seus 13 patrocinadores.

No fim de semana, o atleta de 21
anos anunciou que fechou acordo
com o Barcelona. Ele vai jogar ao
lado de um dos seus ídolos, Lionel
Messi. O valor da compra do passe
não foi divulgado, mas especula-se
que a transação gire em torno de
€ 28 milhões (R$ 74 milhões). O
contrato entre Barcelona, Santos e
Neymar será assinado hoje.

Ontem, Neymar fez o último
jogo com a camisa do Santos,
contra o Flamengo, pelo Cam-
peonato Brasileiro. Ele chorou
enquanto ouvia o hino nacional
no início da partida, a primeira
no estádio Mané Garrincha, em
Brasília, depois da reforma e an-
tes da Copa das Confederações.

Nos últimos anos, Neymar rece-
beu diversas propostas de clubes
da Inglaterra, Espanha, Itália, Ale-
manha e até mesmo do Corin-
thians. Desde adolescente, dizia
que queria jogar no Real Madrid
ou no Barcelona. Esses clubes vêm
fazendo propostas desde 2010. Em
agosto de 2011, o Barcelona quase
levou Neymar para a Espanha. O
Santos costurou um acordo publi-
citário com o banco S a n t a n d e r, pa-
trocinador do atleta, e renovou o
contrato até julho de 2014. O epi-
sódio ficou conhecido como o "Dia
do Fico" no Brasil. O jogador, seu
pai (que gerencia sua carreira) e o
Santos diziam que Neymar ficaria
no clube até o fim do contrato.

Desde 2009, com a ajuda de
Neymar, o time brasileiro conquis-
tou três campeonatos paulistas,
uma Recopa, uma Copa do Brasil e
uma Libertadores da América. Dis-
putou a final do Mundial de Clu-
bes em 2011 e perdeu, justamente
para o Barcelona. Mas a queda no
desempenho da equipe, que na se-
mana passada perdeu o Campeo-
nato Paulista para o Corinthians, e
a pressão sobre a atuação de Ney-
mar aceleraram sua decisão de ir
para o exterior.

“Após recusar uma série de
ofertas milionárias por Neymar
Jr., desde meados de 2010, e colo-
car em prática um plano de car-
reira que permitiu sua histórica
permanência no Brasil por vários
anos, contrariando a tendência
do futebol brasileiro de vender
rapidamente seus maiores talen-
tos, o Santos FC, finalmente, con-
cordou com a negociação”, afir-
mou o Santos em nota. O clube
acrescentou que ofereceu a reno-
vação do contrato, mas que “não

foi mais possível competir com as
condições oferecidas pelas pro-
postas recebidas do exterior”.

Em entrevista ao Va l o r em fe-
vereiro, Neymar da Silva Santos,
pai do atleta e diretor da NR
Sports, empresa que gerencia

seus negócios, disse que a quase
totalidade do faturamento do fi-
lho decorria da venda de sua
imagem: 92%, sendo os outros
8% de seu trabalho como joga-
dor. Se jogasse no exterior, seria
o inverso: 85% do salário com fu-

tebol e 15% da imagem, segundo
a conta feita por seu pai.

Neymar passou nove anos na
equipe santista. Marcou 138 gols
em 230 jogos pelo Santos. Na se-
leção brasileira, Neymar atuou
em 32 jogos e marcou 20 gols.
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