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Pesquisa sobre o investimento das empresas em publicidade revela como a economia e o 
ambiente de negócios mudaram no Brasil pós-Plano Real 
 
Há quanto tempo você não vê um comercial sobre tapetes e carpetes? E anúncios de brinquedos? 
E publicidade de produtos à base de tomate, como o do Elefante da Cica? Em compensação, a 
presença de celulares, universidades e, principalmente, do varejo nos espaços publicitários é 
quase hegemônica.  
 
Um levantamento da Lage’Magy, uma das principais agências de publicidade do País, mostra as 
profundas mudanças no perfil dos anunciantes nos últimos oito anos. Um olhar mais atento 
também revela um retrato fiel da evolução da economia e dos negócios depois do Plano Real.  
 
No estudo, produtos como iogurtes, brinquedos e bicicletas, presença constante nos anúncios de 
jornais, revistas e televisão, foram substituídos por cartões de crédito, telefones celulares e 
universidades privadas. “Esse movimento reflete a estabilização da moeda, a abertura do mercado 
e o processo de privatização”, resume Rogério Dezembro, vice-presidente executivo da Lage e um 
dos responsáveis pelo estudo. 
 
Nenhum setor invadiu a mídia com tanta sede como o varejo. A soma dos investimentos 
publicitários de cinco grandes grupos (Casas Bahia, Insinuante, Magazine Luiza, Carrefour e Pão 
de Açúcar) atingiu R$ 1,2 bilhão em 2003. Em 1996, esse montante somava R$ 420 milhões. 
“Isso é resultado da concentração nesse setor”, explica Joice Malavolta, diretora da Lage e, 
juntamente com Dezembro, coordenadora do trabalho.  
 
“As companhias ganharam muita força diante dos fabricantes.” Resultado: parte significativa da 
verba publicitária da indústria foi deslocada para o comércio na forma de anúncios cooperados.  
 
Trata-se de um quadro semelhante ao da telefonia móvel. Em 1996, os investimentos em mídia 
do setor atingiram pouco mais de R$ 1 milhão. No ano passado, foram mais de R$ 343 milhões. É 
reflexo direto da privatização. Era um setor estatal e monopolizado.  
 
Virou um mercado aberto e de concorrência acirrada. “Houve dois movimentos”, diz Roberto 
Guenzburger, diretor de marketing da Claro, controlada pelo grupo mexicano Telmex. “O primeiro 
foi a privatização e o conseqüente aumento no número de concorrentes no mercado.”  
 
Nessa ocasião, lembra ele, as operadoras tinham que mostrar aos consumidores que o celular era 
um produto acessível para o bolso e fácil de utilizar. Nos últimos tempos, o foco mudou – e surgiu 
o segundo movimento.  
 
O Telmex unificou suas empresas (ATL, BCP, entre outras) debaixo de um só guarda-chuva, a 
Claro. “Investimos muito para divulgar e fixar essa nova marca na mente dos usuários”, diz 
Guenzburger. O mesmo aconteceu com as concorrentes. A Telesp Celular virou Vivo, a Telemar 
criou a Oi, e o mercado publicitário agradece. 
 
  
O estudo da Lage’Magy revela uma economia em mutação – na qual o setor de serviços ganhou 
importância inédita. Os cartões de crédito, por exemplo, se transformaram em grandes 
anunciantes. No período da pesquisa, os desembolsos saltaram de R$ 5,5 milhões para R$ 84,8 
milhões.  
 



A estabilidade da moeda deu o primeiro impulso. Hoje, há 48 milhões de tarjetas de plástico que 
movimentam R$ 100 bilhões por ano. Antes, só a Credicard tinha autorização para emitir cartões 
da bandeira Mastercard.  
 
Atualmente, qualquer banco pode fazê-lo. “Com isso, perdemos o principal canal de divulgação, a 
marca estampada no ponto-de-venda, como lojas e restaurantes. Agora, o logotipo presente é do 
Mastercard”, explica Fernando Chacon, vice-presidente da Credicard. Para não sumir da memória 
dos clientes, a empresa não saiu mais da mídia.  
 
Outro setor que mergulhou na publicidade foi o ensino superior. “Esse processo começou com a 
liberação para a abertura de cursos durante o governo de Fernando Henrique”, diz Dezembro. 
Outro motivo é a exigência de atualização permanente feita pelo mercado de trabalho.  
 
O Senac abriu nos últimos cinco anos 56 cursos de nível universitário. “Mas nossas pesquisas 
indicavam que as pessoas não sabiam disso”, conta Gilberto Garcia, gerente do Senac -São Paulo. 
Entre 2002 e 2004, a entidade desembolsou R$ 13 milhões para contar isso ao público. 
“Atualmente todos os nossos cursos são concorridíssimos”, diz Garcia.  
 
QUEM NÃO ANUNCIA COMO ANTES... 
Investimentos em veiculação de publicidade – em R$ milhões   
  
Setores 
 1996 
 2003 
  
Brinquedos 
 39,1 
 17,4 
  
Iogurtes 
 21,6 
 7,4 
  
Poupança 
 20,6 
 18,6 
  
Massas alimentícias 
 17,7 
 8,7 
  
Tapetes e carpetes 
 1,1 
 0,3 
  
 
... E QUEM ANUNCIA COMO NUNCA 
 
Setores 
 1996 
 2003 
  
Ensino Superior 
 106,1 
 804,2 



  
Telefonia fixa 
 18,1 
 136,6 
  
Cartão de crédito 
 5,5 
 84,8 
  
Telefonia celular 
 1,1 
 343,6 
  
E-commerce 
 0,0 
 52,7 
  
 Istoé Dinheiro – 8/9/2004 


