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Uma combinação entre cenário econô-
mico e disputa de mercado, com direito 

a chamada geral em rede nacional da pre-
sidente Dilma Rousseff, puxou para baixo 
os juros praticados pelos bancos brasileiros 
no ano passado. Na ponta de lança desse 
processo, a Caixa Econômica Federal (CEF) 
impulsionou a carteira de crédito e ampliou 
a base de clientes em decorrência de um 
investimento robusto em mídia, que tam-
bém alçou a instituição às primeiras colo-
cações no ranking Agências e Anuncian-
tes, cruzamento dos dados do Projeto In-
ter-Meios e do Ibope Media.

O banco aplicou mais de R$ 676,5 mi-
lhões em mídia ao longo do ano passado, 
o que representou crescimento de 58%, e 
garantiu a conquista de duas posições no 
ranking. A Caixa agora aparece na tercei-
ra colocação atrás apenas de Casas Bahia, 
que investiu R$ 1,3 bilhão, e Unilever, que 
desembolsou R$ 1,1 bilhão no período, 
deixando para trás as gigantes do setor de 
bebidas Ambev e Grupo Petrópolis  (veja 
tabelas à pag. 25).

Mais do que atender a um pedido da 
presidente, a redução dos juros foi uma 
alternativa da Caixa para atacar uma fai-
xa do mercado ainda pouco explorada pe-
lo banco (operações de crédito e emprés-
timo) e uma forma de ampliar o número 
de correntistas. E a estratégia surtiu efei-
to. Em 2012, 6,7 milhões de correntistas e 
poupadores iniciaram relacionamento com 
o banco, e a carteira de crédito da institui-
ção financeira evoluiu 42%, encerrando o 
exercício com saldo de R$ 353,7 bilhões.

ranking

Caixa supera cervejas
Redução dos juros para ampliar base de clientes alça banco ao posto de terceiro maior anunciante do País

Por fernando murad fmurad@grupomm.com.br

Há quase dez anos, mais exatamente 
em 2003, a Unilever perdeu a liderança 
do ranking agências e anunciantes 
para a Casas Bahia. No entanto, a 
companhia parece estar disposta a 
recuperar a coroa antes de a gigante 
do varejo atingir a primeira década no 
posto, o que poderá acontecer em 2013. 
A diferença entre os investimentos 
das empresas — que chegou a ser 
de mais de R$ 760 milhões em 2005 

Unilever acirra a briga pela topo com Casas Bahia

“O crescimento é resultado de uma 
posição de vanguarda da Caixa de redu-
ção de tarifas que se desdobrou em vá-
rios produtos e serviços, uma postura ar-
rojada que precisava de visibilidade. Te-
mos também uma estratégia de compra 
de mídia antecipada, já seguida por ou-
tras empresas, que nos garante presença 
nos melhores espaços e rentabilidades 
para os veículos parceiros”, afirma Wol-
mar Vieira de Aguiar, gerente nacional 
de publicidade e propaganda da Caixa. 
A meta é tornar-se um dos três maiores 
bancos brasileiros até 2022.

O resultado foi bastante influenciado pe-
lo programa Caixa Melhor Crédito, lança-
do em abril, e que contou com forte cam-
panha de mídia protagonizada por Camila 
Pitanga e Regina Casé. “A Caixa foi a mais 
agressiva em termos de comunicação pa-
ra atrair os clientes no varejo, que era uma 
necessidade estratégica, e foi, talvez, o úni-
co banco a ter sucesso. Sua base de clien-
tes cresceu bastante. Do ponto de vista de 
percepção de marca, a Caixa aumentou em 
mais de 20%”, aponta Gilson Nunes, sócio e 
diretor-geral da Brand Finance e da Super-
Brands para a América Latina.

Novo papel
Além de ingressar no pódio dos maio-

res investidores em mídia do País, o de-
sempenho da Caixa no ano passado foi 
mais um passo no processo de consoli-
dação da empresa como principal anun-
ciante público, assumindo a posição ocu-
pada nas últimas décadas pela Petrobras. 

A petrolífera aplicou R$ 383,5 milhões em 
mídia em 2012, montante quase R$ 300 
milhões inferior à verba do banco.

Essa inversão de papéis engloba ainda o 
de mecenas do esporte. Enquanto nos últi-
mos anos a Petrobras deixou de patrocinar 
a Fórmula 1 e o Flamengo (o contrato com 
o rubro-negro durou quase 25 anos e era 
um dos mais rentáveis do País) e passou 
a focar em modalidades olímpicas menos 
badaladas (boxe, esgrima, levantamento 
de peso, remo e taekwondo), a Caixa man-
teve seu apoio histórico ao atletismo e à 
ginástica, e foi além abraçando o futebol.

Em 2012 a instituição financeira co-
meçou a fechar uma série de contratos 
de patrocínio com clubes do Brasileirão. 
O movimento culminou com a assinatura 
com o Corinthians, às vésperas do Mun-
dial de Clubes da Fifa (no valor de R$ 30 
milhões anuais), e com o Flamengo (R$ 25 
milhões por ano), em maio. A lista inclui 
ainda Avaí, Atlético Paranaense, Coritiba 
e Figueirense. A verba de marketing pa-

Programa Caixa Melhor Crédito foi tema de vários comerciais protagonizados por Camila Pitanga 

A linha TRESemmé foi uma das 70 inovações da Unilever apresentadas ao longo de 2012

ra o futebol é de R$ 100 milhões por ano.
Com a vinda dos grandes eventos es-

portivos para o Brasil, houve uma movi-
mentação das empresas em torno do es-
porte. Especificamente no setor bancário, 
o Bradesco entrou de cabeça nos espor-
tes olímpicos e comprou cotas de patro-
cínio dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016, e o Itaú investiu forte no futebol 
com Copa do Mundo e seleção brasileira. 
Com isso, Caixa e Banco do Brasil— his-
toricamente os maiores investidores do 
esporte e que têm grandes trabalhos de 
construção de marca nesta plataforma — 
ligaram o sinal de alerta.

“A Caixa foi para o futebol não só pela 
grande exposição e relevância, mas por-
que era a oportunidade que restou. O ban-
co sabe da importância do futebol para a 
construção de marca e awareness, e faz es-
se movimento totalmente assertivo. O pa-
trocínio é algo de extremo impacto e altís-
sima visibilidade diária na mídia”, analisa 
Rafael Plastina, diretor de Nielsen Sports.

Ambev, da cerveja Brahma, perdeu a terceira colocação no ranking para a instituição financeira
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(com a verba de marketing da varejista 
sendo quase quatro vezes maior que a da 
concorrente) — caiu para R$ 271 milhões 
em 2011, e agora está em R$ 178 milhões: 
R$ 1,324 bilhão contra R$ 1,146 bilhão.

Enquanto a Unilever colocou mais de 
70 inovações no mercado ao longo de 
2012, quando faturou R$ 13,6 bilhões, 
a Casas Bahia ainda se manteve mais 
atenta às questões relativas à fusão com 
o Grupo Pão de Açúcar. Apesar disso, a 

rede de varejo registrou o incremento 
de 5% nos números, contra a queda de 
2% auferida em 2011. Já a companhia 
de bens de consumo repetiu um 
crescimento da ordem de dois dígitos, 
desta vez na casa dos 15%.

“A Unilever intensificou os 
investimentos no Brasil. Teve vários 
lançamentos no portfólio, como a linha 
TRESemmé, um case de sucesso e que 
também impulsionou os negócios no 

primeiro trimestre deste ano. Além 
disso, aumentamos o suporte às 
marcas líderes Hellmann’s, Omo, Seda 
e Rexona. Investimento em mídia para 
a Unilever é uma prioridade porque 
dá resultado. Crescemos muito em 
business e isso é uma consequência  
de investimentos mais agressivos em 
mídia, o que vai repetir-se em 2013. O 
Brasil é a segunda operação da Unilever 
no mundo e a matriz também tem 
bastante foco no País”, ressalta Malu 
López, diretora de mídia da companhia.
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2012 Agência 2012 Variação (%)
1 Y&R  2.526.625 13

2 OGILVY E MATHER BRASIL  1.144.037 22

3 ALMAPBBDO  1.093.002 17

4 WMcCANN  909.093 26

5 BORGHI/LOWE  892.774 20

6 JWT  738.735 -8

7 NBS (ex-PPR)*  703.996 52

8 DM9DDB  699.961 31

9 F/NAZCA S&S  693.552 13

10 NEOGAMA/BBH  651.917 -2

* Reúne os números de Quê, NBS e Prole
Fonte: Ibope Media – Monitor Evolution

O atendimento a contas 
públicas, conquistadas ou 
mantidas em 2012, é o fator 
que mais alavancou a saúde 
financeira das maiores agências de 
publicidade atuantes no Brasil. O 
ranking Agências e Anunciantes 
mostra que as que mais cresceram 
no ano passado entre as 30 
maiores do mercado foram: Nova/
SB (109%), PPR (52%), Leo Burnett 
Tailor Made (48%), Propeg (45%) e 
Master Roma Waiteman (38%) — 
isso excetuando a My Propaganda, 
house da Hypermarcas, que 
avançou 78%. Não por acaso, todas 
têm contas públicas entre os 
principais clientes — e, em alguns 
casos, o faturamento com este 
segmento responde pela maior 
parte da receita.

O ano de 2012 marcou o início 
do atendimento à conta da 
Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República (R$ 150 
milhões anuais) por Nova/SB e Leo 
Burnett — no caso desta última, 
outro peso importante, mas este na 
iniciativa privada, foi a conquista 
de Carrefour (ex-F/Nazca S&S). Já 
a Propeg, além de manter sua fatia 
da Secom, venceu as duas maiores 
concorrências públicas promovidas 
no País em 2012: Correios (R$ 
250 milhões anuais) e Governo do 
Distrito Federal (R$ 150 milhões para 
três agências). A Master também foi 
uma das quatro vitoriosas na disputa 
pelos Correios.

Por outro lado, a perda da 
Secom contribui para que a Grey141 
apareça na 20ª posição, com 
faturamento 26% menor que a soma 
de 141 e Grey no ranking de 2011 — 
quando, se já estivessem juntas, 
ocupariam o 14º lugar. No grupo 
das que mais caíram entre as 30 
maiores estão ainda Multi Solution 
(-55%), que perdeu a Cervejaria 
Petrópolis, e Havas (-29%).

Nos três primeiros degraus 
do ranking, as mesmas de 2011. 
Y&R, na liderança pelo 11º ano 
consecutivo e vitaminada pelas 
conquistas de Cervejaria Petrópolis 
e Peugeot; a Ogilvy, mantendo o 
segundo lugar conquistado em 
2011; e a AlmapBBDO, sustentando 
a terceira posição. E são as únicas 
que superam a marca de R$ 1 
bilhão faturado em 2012. Já nas 
três posições seguintes houve uma 
troca: a WMCann, impulsionada 
pela conquista do Bradesco, 
saiu de 6º para 4º; e a JWT fez o 
caminho inverso.

A 7ª do ranking é a maior 
surpresa desta edição: a holding 
PPR, que acaba de abandonar essa 
denominação e de unir as operações 
de NBS e Quê. A nova NBS, que atende 
Petrobras e BR Distribuidora, seria, 
então, a maior agência controlada 
pelo capital nacional e a única entre 
as dez primeiras.

Alexandre Zaghi Lemos

Impacto 
governamental

Fonte: Ibope Monitor

2012 Anunciante 2012 Variação (%)

1 CASAS BAHIA 1.324.246 5

2 UNILEVER BRASIL 1.146.114 15

3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  676.534 58

4 AMBEV  643.392 25

5 SKY BRASIL  423.706 65

6 VIVO  418.895 59

7 PROCTER & GAMBLE  395.072 6

8 PETROBRAS  383.563 24

9 CERVEJARIA PETRÓPOLIS  374.838 -16

10 HYPERMARCAS  364.371 74

Os maiores do mercado
Agência 2012 Variação (%)

Os maiores do mercado

conecte-se

Para comunicar com relevância na era da informação, 

a esfera digital deve ser um meio e não um fim. 

Ao estudar o comportamento das pessoas, é possível 

entender suas necessidades e oferecer as soluções 

mais adequadas a cada público. Para isso, usamos 

recursos como: aplicativos mobile, inserções em mídias 

sociais, SEO, SEM e web advertising, entre muitos 

outros. É assim que estabelecemos diálogos diretos, 

consolidamos relacionamentos e fidelizamos clientes.

digital é com a gente.

(11) 4301.9941

mrjohnsample.com.br
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1561, p. 24-25, 27 maio 2013.

Text Box
Anúncio




