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Os investimentos publicitários somaram R$ 34,469 bilhões em 2005, o que representa 
crescimento de 18,46% em relação aos R$ 29,098 bilhões registrados no ano anterior. O setor 
que mais contribuiu para esta alta foi o comércio varejista, que em 2005 gastou R$ 9,765 bilhões 
- em 2004 foram R$ 8,708 bilhões - alta de 12% entre um ano e outro, segundo levantamento 
realizado pelo Ibope Monitor. 
 
O setor que registrou o maior aumento nos investimentos publicitários foi o de veículos, peças e 
acessórios automotivos, com gastos 122,8% maiores na comparação entre 2004 e 2005. A 
diretora comercial do Ibope, Dora Câmara, diz que um ajuste técnico realizado pelo instituto de 
pesquisa explica parte desse aumento. 
 
Até o ano passado, diz ela, as vendas realizadas diretamente pelas montadoras, os conhecidos 
feirões de carros, eram contabilizadas pelo Ibope como investimentos do setor varejista. "Mas 
quem faz o investimento é a montadora e para evitar distorções, transferimos para elas os valores 
investidos." A venda direta pelas montadoras representa 48,8% do total do setor veículos, peças 
e acessórios. 
 
O posto de maior anunciante do país continua com a rede varejista Casas Bahia que, de acordo 
com o Ibope, investiu R$ 2,396 bilhões em 2005, acima do R$ 1,599 bilhão investido no ano 
anterior. 
 
O levantamento mostra que na divisão por meio de comunicação, a TV aberta continua 
absorvendo a maior parte dos investimentos em mídia - dos R$ 34,4 bilhões investidos no ano 
passado, R$ 16,5 bilhões foram destinados à TV. 
 
Jornais e TV por assinatura aumentaram sua participação e cresceram 1 ponto percentual entre 
um ano e outro. Mas o crescimento dos valores investidos em cada um dos veículos foi muito 
maior - de 20% nos jornais e de 31% nas TVs por assinatura. 
 
Em relação às agências de publicidade, o ranking consolidado agora pelo Ibope confirma a prévia 
do início de janeiro e mostra que não houve grandes alterações na posição das dez primeiras. A 
prévia divulgada pelo instituto de pesquisa em janeiro e publicada com exclusividade pelo Valor, 
referia-se apenas aos investimentos realizados pelas 50 maiores agências - que sozinhas 
respondiam por crescimento de 5,2% dos investimentos realizados em 2005 na comparação com 
o ano anterior. 
 
Assim como o setor varejista segue na liderança dos que mais investem em anúncios, a Y&R que 
atende a conta do maior anunciante do país, a Casas Bahia, também se mantém na liderança 
entre as agências. No ano passado, segundo o Ibope Monitor, a Y&R comprou R$ 2,860 bilhões 
em espaço publicitário para seus clientes - foram R$ 2,858 bilhões em 2004. A agência McCann 
Erickson segue na segunda posição. 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 em 2005. Reflexo da conquista da conta do Unibanco, cuja 
verba de marketing é estimada entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões ao ano. 
 
 



 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


