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O investimento publicitário
em mídia dos dez maiores anun-
ciantes brasileiros cresceu 14%
em 2002 em relação ao ano ante-
rior, com um montante de R$ l
milhão. Mas, neste mesmo perío-
do, as dez maiores agências de
publicidade do país não segui-
ram esse ritmo e cresceram 5%. Is-
so é o que mostra a edição anual
"Agências & Anunciantes", da
editora Meio & Mensagem.

A liderança do ranking de anun-
ciantes permaneceu com a Unile-
ver, que investiu R$ 152,6 milhões
em 2002, contra R$ 126,2 milhões
em 2001. Mas o segmento que
mais investiu em mídia em 2001
foi o varejo, com R$ 2,3 bilhões.

A Casas Bahia, por exemplo,
aumentou seus investimentos
em mídia em 61%, com R$ 135,6
milhões. Ela já é a segunda maior
anunciante do Brasil. A Lojas Ma-
rabraz também saltou da 21ª - po-
sição no ranking para o 5º lugar.
A rede pôs R$ 91,5 milhões em
mídia em 2002, montante 109%
em comparação ao ano anterior.

"O marketing ê a principal

ferramenta do varejo. As lojas
precisam dos anúncios para de-
sovar suas mercadorias, por isso
o desempenho favorável", expli-
ca Salles Neto, presidente do
grupo Meio & Mensagem.

As montadoras, tradicionais in-
vestidores em mídia do país, prati-
camente mantiveram sua posição
entre os maiores anunciantes do
país. Entre a aplicação dos dez

maiores anunciantes, ficaram com
36% do bolo em 2002, contra 38%
em 2001. Mas, enquanto a Fiat au-
mentou a aplicação em 11,8%, a
Volkswagen reduziu em 8%.

Do lado das agências, a Mc-
Cann-Erickson também manteve-
se como líder, com investimentos
em mídia de R$ 319,9 milhões no
ano passado, valor 2% maior do
que no ano anterior. Entre os dez

maiores anunciantes, a maior re-
dução foi na DM9DDB, com inves-
timentos 20% menores em 2002.

Diferentemente de anos interio-
res, neste ano, o ranking do Meio &
Mensagem de agências não foi fei-
to por receita. Por causa do escân-
dalos contábeis, os grupos inter-
nacionais não divulgam seus ba-
lanços. Assim, a pesquisa foi feita
com base na compra de mídia.


