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Os investimentos em compra de espaço publicitário cresceram 5,2% em 2005, 
totalizando R$ 19,019 bilhões. Em 2004 haviam sido gastos R$ 18,085 bilhões, 
segundo levantamento do Ibope Monitor que será divulgado hoje. 
 
O crescimento fica bem abaixo das estimativas do mercado. Tanto veículos de 
comunicação quanto agências de publicidade previam crescimento entre 10% e 15% 
em 2005 sobre os valores investidos no ano anterior. 
 

 
 
"A expectativa era de crescimento econômico maior em 2005. Houve uma retração 
geral a partir de junho e a retomada só aconteceu no último trimestre", diz Luiz Lara, 
sócio da Lew,Lara .  

Segundo o ranking do Ibope Monitor, houve pouca alteração na posição das dez 
maiores agências de publicidade. A Y&R, que atende a maior anunciante do país, a 
Casas Bahia, lidera o ranking com R$ 2,880 bilhões investidos no ano passado - em 
2004 foi um pouco menos, R$ 2,858 bilhões. 

A McCann Erickson segue na segunda posição - comprou R$ 1,016 bilhão em espaço 
publicitário para seus clientes no ano passado, contra R$ 991,7 milhões investidos em 
2004. E a Almap BBDO segue em terceiro com R$ 972,6 milhões investidos em 2005. 

Só a partir da quinta colocação é que há ligeiras alterações. A Lew,Lara subiu da 7º 
lugar para o 6º e passou a ocupar o lugar que era da Ogilvy - que caiu para a 8ª 
posição. 

Quem mais posições alcançou entre as dez maiores foi a F/Nazca - que saiu da 10ª 
posição em 2004, para o 7º lugar no ano passado. Reflexo da conquista da conta do 
Unibanco, cuja verba de marketing é estimada pelo mercado entre R$ 80 milhões e R$ 
100 milhões ao ano. No final do ano passado a agência perdeu um cliente importante, 
o hipermercado Extra, do Grupo Pão de Açúcar - cujos investimentos em mídia, em 
2004, somaram R$ 128 milhões, segundo o "Meio&Mensagem". 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jan. 2006, Empresas, p. B5. 


