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Com ostensivas campanhas na mídia nacional e fortes investimentos em patrocínios, o banco Itaú 
consegue encostar pela primeira vez no topo da lista das campanhas mais lembradas pelo 
empresariado nacional, dividindo a liderança com a Casas Bahia.  
 
É o que mostra a pesquisa feita pelo DCI com 387 executivos, em julho. As marcas mais bem 
votadas foram Casas Bahia (pelo 2º mês consecutivo) e Itaú, com 7% do total de votos cada um. 
As peças publicitárias da cervejaria Skol conquistaram a 2ª posição do ranking nacional (6% dos 
votos), seguidas das campanhas do banco Bradesco e da Coca-Cola , que dividiram a terceira 
colocação na preferência dos executivos (com 5% cada).  
 
As opiniões também se dividem em relação ao 4º lugar no ranking, onde Unibanco e Vivo 
conquistaram 4% dos votos, individualmente.  
A Casas Bahia figuram na Pesquisa DCI, quase sempre na liderança, desde o começo do ano, e 
segundo levantamento do Ibope Monitor, é a empresa que mais investe em publicidade no País, 
com verba de R$ 1,85 bilhão no primeiro semestre do ano. 
 
Sem um aumento significativo na verba em 2005, o banco Itaú , chega ao topo do ranking. De 
acordo com Cristiane Magalhães Teixeira, diretora de comunicação e marketing, a maior 
lembrança do empresariado em relação as suas peças publicitárias reflete em um 
amadurecimento de suas campanhas, que este ano ganharam características diferenciadas. “O 
ineditismo de nossas peças como a conscientização do cliente no uso do crédito podem ter 
impactado o empresário, que passa a ver a empresa de outra forma”, afirma. Dados do Ibope 
mostram que no primeiro semestre, o Itaú destinou R$ 78,5 milhões em investimentos em 
publicidade, pouco menos que o Bradesco com R$ 79,5 milhões, outro banco citado entre os 
executivos.  
 
Segundo Cristiane, ter a marca na lembrança das empresas é uma forma de avaliar a qualidade e 
assertividade do investimento publicitário. “Este ano, que o banco completa seis décadas, 
passamos a pensar numa mensagem que pudesse reforçar o lado socialmente responsável da 
instituição, decisão que vai ao encontro do que o consumidor espera”. 
 
Outra marca que não aumentou investimentos em publicidade este ano, e mesmo assim, está na 
mente dos empresários nacionais é a Skol. A empresa aponta o lado bem-humorado de suas 
campanhas como principal fator de influência com o empresariado. “A inovação na comunicação 
faz com que a mensagem e a marca cheguem também ao público mais exigente, como os 
empresários”, diz Stella Brant, gerente de comunicação da Skol. Segundo ela, este ano não houve 
aportes nos investimentos publicitários — R$ 62 milhões no primeiro semestre, de acordo com o 
Ibope. “Além das campanhas publicitárias, a promoção dos eventos e patrocínios, garantem bons 
resultados e fortalecimento da marca”, enfatiza. Com 45 mil votos representando 53% do total da 
votação, a Skol foi também a marca vencedora do Troféu Imprensa Internet na categoria 
comercial.  
 
Outras marcas 
 
Embora não tenham ficado entre as mais votadas, algumas marcas demonstraram na Pesquisa 
DCI maior popularidade, como Fiat , Ford , Guaraná , TAM , Havaianas , Perdigão , Omo , Ipiranga 
, IBM , Porto Seguro e Sagatiba . Marcos Machado, presidente do Comitê de Branding da 
Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) diz que a importância das marcas expressa no ranking 
da pesquisa reflete a probabilidade maior das empresas serem as escolhidas na hora da compra. 
“Ninguém compra aquilo que não lembra”, diz. 
 
 



Agências 
 
De acordo com o levantamento feito pelo Ibope, as agências responsáveis pela criação das peças 
publicitárias das marcas mais lembradas pelos executivos são: Young & Rubicam (Casas Bahia); 
Africa , DM9DDB e DPZ (Itaú); F/Nazca (Skol e Unibanco); Neogama , Publicis Brasil e Fabra 
Quintero (Bradesco) e McCann Erickson (Coca-Cola). 
A agência Y&R movimentou um montante de R$ 1,99 bilhão em verba de mídia, segundo 
levantamento do Ibope Monitor. Este ano, espera crescer 30%. 
  

 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 1 set. 2005,  Serviços, p. B-2. 
 


