
BATES MAMTEM O 1° LUGAR
O Ibope (Instituto Brasilei-

ro de Opinião Pública e Es-

tatística) vai passar a dispo-

nibi l izar mensalmente no

seu site (www.ibope.com.br)

o ranking das agências de

publicidade de maior fatura-

mento no país. Na primeira

amostragem oficial, divulga-

da na semana passada, a

Bates Brasil (ver tabela) apa-

rece na primeira colocação

com uma receita bruta de

R$ 458,6 milhões no perío-

do de janeiro a julho.

A agência, em processo de

fusão com a Young & Rubi-

cam, esteve na ponta nos

dois primeiros trimestres de

2003 como o Propaganda &

Marketing antecipou na

edição 1965. A performance

é reflexo da presença cons-

tante na mídia de anuncian-

tes como a Cervejaria Kai-

ser, Bradesco, Casas Bahia,

Perdigão e Wella, por exem-

plo.
Em 2002 a Ogilvy encerrou

o ano como a maior agência

do mercado brasileiro com

um faturamento de R$

567,4 milhões. A Bates, no

ano passado, ficou em 3°

com R$ 450,1 milhões, nú-

mero bem próximo dos R$

458,6 milhões dos primeiros

sete meses de 2003. Por ou-

tro lado, a Ogilvy ficou na

4a colocação no período

com R$ 376,5 milhões.
Carlos Ferrari, diretor do

Ferrari: dados para evitar informações extra-oficiais

Ibope Monitor, divisão do

instituto que faz a medição,

explica que a decisão do

Ibope de divulgar o ranking

é para evitar dados confli-

tantes. "Passamos a divulgar

oficialmente, todos os me-

ses, o ranking das 50 maio-

res agências, como forma de

evitar publicações extra-ofi-

ciais e padronizar as infor-

mações. Desde o nascimen-

to do Ibope Monitor, em

1996, até agosto de 2003, a

empresa não autorizava a

publicação porque entendia

que a análise requer um

bom conhecimento das es-

pecificidades da base de da-

dos", argumentou Ferrari.

A medição contempla os va-

lores brutos de faturamento

sem os descontos praticados

pelos veículos cuja média é

de aproximadamente 30%.

O Ibope ressalta que "nem

todos os tipos de anúncios e
c o m e r c i a i s são moni to ra -

dos". Em televisão, por

exemplo, "são considerados

os comerciais normais, cha-

madas e vinhetas veiculadas

dentro de cada break". Mer-

chandising e comerciais não

são incluídos. Nos meios

jornal e revista são conside-

rados os anúncios que obe-

decem a uma centimetra-

gem determinada, mas não

são contabilizados encartes,

editais e publicidade legal.

Nesse primeiro ranking ofi-

cial, a Publicis Salles Nor-

ton já aparece com as recei-

tas da antiga Salles D'Arcy e

da Publicis Norton unifica-

das. As houses também são

destaque: a DMC, da oper-

adora de turismo CVC,

Avanti, da C&A, Kizzy, dos

Supermercados Sonda, Me-

nezes Garcia, da Kalunga, e

House Propaganda, da Ma-

rabraz. A PPR e a antiga

Propeg.
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