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Ibope Monitor divulgará todo mês ranking das agências de propaganda. O Ibope Monitor divulgará 
mensalmente, a partir de agora, o ranking das principais agências de propaganda do País, de 
acordo com os investimentos e veiculações feitos pelos anunciantes. Os dados são publicados no 
site do instituto, no fim da primeira quinzena de cada mês, sempre com o acumulado do ano.  

De acordo com números do período de janeiro a julho, a Newcommbates é a primeira colocada, 
com um faturamento de R$ 458,6 milhões, ultrapassando a gigante do setor, a McCann-Erickson, 
que movimentou R$ 381,1 milhões no período. "Trata-se de uma medição aproximada, feita sobre 
85% da propaganda", explica o diretor do Ibope Monitor, Carlos Eduardo Ferrari. O ranking é feito 
de acordo com ações em TV (paga e comercial), rádio e na mídia impressa. Não inclui, por 
exemplo, marketing promocional e nem propaganda na internet. A partir da análise de um 
comercial, é calculado quanto gastou o anunciante, com base na tabela do veículo de 
comunicação - sem descontos - em que saiu a propaganda.  

O presidente e diretor de criação da Bates Brasil, Silvio Matos, diz que o bom desempenho da 
agência nos primeiros sete meses do ano está relacionado principalmente ao fato de seus clientes 
terem acreditado que a comunicação pode ajudar em momentos de estagnação. "Esse é o caso, 
por exemplo, de Kaiser (Cervejarias Kaiser), Perdigão e, claro, Casas Bahia, que se mantêm fortes 
na mídia, mesmo com as dificuldades do comércio", diz Matos.  

A Africa também não reclama do cenário atual. Inaugurada no fim do ano passado, a agência 
aparece na 19 colocação no ranking do Ibope Monitor. O faturamento de janeiro a julho foi de R$ 
102,1 milhões. "Esperávamos atingir esse valor somente no fim de 2003", diz o presidente, Nizan 
Guanaes. A agência lança uma campanha para fazer a sua apresentação oficial ao mercado e 
anuncia que está em busca do quarto cliente. A Africa tem em seu portfólio Vivo, Banco Itaú e 
Assolan. 
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São Paulo, 15 de Agosto de 2003 - Para a agência, bom desempenho vem da manutenção de 
investimentos de grandes clientes, como as Casas Bahia. A partir de agosto o Ibope Monitor passa 
a divulgar em seu site (www.ibope.com.br), sempre no fim da primeira quinzena de cada mês, o 
ranking das 50 principais agências de publicidade do País, com base na contabilidade da 
veiculação de campanhas na mídia eletrônica e em publicações impressas. Os dados divulgados 
ontem pela primeira vez se referem ao período de janeiro a julho. Será informado sempre o 
acumulado do ano. Nos primeiros sete meses de 2003, ficou com a primeira colocação a 
Newcommbates, com uma movimentação financeira de R$ 458,6 milhões. A agência, inclusive, de 
acordo com o Ibope Monitor, ultrapassou no período a gigante do setor, a McCann-Erickson, que 
faturou de R$ 381,1 milhões e aparece em segundo lugar.  

O Ibope Monitor já coletava informações sobre a veiculação de propaganda, mas só agora 
publicará resultados. O serviço, um relatório de investimentos, é vendido em geral para agências 



e empresas de comunicação. "Um dos itens desse relatório - que também fornece uma visão geral 
de cada produto, com os comerciais cadastrados por setor e categoria - é o ranking das agências, 
e isso deveria chegar apenas às mãos do assinante", diz o diretor do Ibope Monitor, Carlos 
Eduardo Ferrari.  

De acordo com o diretor, o instituto vinha enfrentando problemas com a divulgação do ranking 
pelos assinantes. "Não queríamos publicar, pois temos algumas limitações." Ferrari informa que a 
medição é feita sobre 85% da propaganda e não inclui verbas direcionadas a marketing 
promocional, por exemplo. "Também não avaliamos os comerciais para cinema nem a propaganda 
na internet. O problema vem da publicação do ranking sem as devidas explicações", avalia 
Ferrari.  

O diretor conta que primeiro são analisadas as veiculações de propagandas. A partir daí, se afere 
quanto foi gasto pelo anunciante, tendo sempre como referência o preço de tabela - para todos -, 
sem descontos dos meios de comunicação. A medição inclui, além de jornais e revistas, rádio, TV 
paga e a rede aberta. "Trata-se, obviamente, de um ranking aproximado."  

Para a Bates Brasil, o ano tem sido realmente favorável. "O primeiro semestre foi bastante 
positivo e o crescimento está diretamente ligado ao forte investimento de nossos clientes", diz o 
presidente e diretor de criação da Bates Brasil, Silvio Matos. "Eles entenderam que a comunicação 
pode ajudar num momento de estagnação." O publicitário destaca ações como a das Casas Bahia, 
que se mantêm forte na mídia, apesar dos índices apontarem queda nas vendas no comércio.  

Ainda fazem parte do portfólio da Bates: Bradesco, Mercedes-Benz, Perdigão, Kaiser e Bavaria 
(das Cervejarias Kaiser), Pfizer, Nextel, entre outras companhias. "O cliente da nossa agência 
decidiu que para ele era importante manter o investimento em publicidade." Matos agrega que o 
segundo fator para explicar o bom resultado vem do próprio posicionamento da agência. "Fomos 
buscar oportunidades em uma momento em que a crise faz com que o investimento publicitário 
seja questionado."  
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