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Empresas investiram R$ 4,8 bilhões na compra de espaço na mídia em janeiro e 
fevereiro  
 
O mercado publicitário investiu R$ 4,8 bilhões na compra de espaço nos meios de 
comunicação de janeiro a fevereiro, 17% a mais que no mesmo período do ano 
passado. Os dados são do Ibope/Monitor, em parceria com o jornal especializado 
Propaganda & Marketing. 
 
O varejo continuou a impulsionar o investimento publicitário no País, neste início de 
ano, respondendo por R$ 1,374 bilhão das autorizações para compra de espaço, 
ante R$ 1,194 bilhão no primeiro bimestre de 2005. O Ibope/Monitor trabalha com 
tabela cheia dos meios de comunicação, sem considerar os descontos, que ficam, 
em média, em 40%. 
 
Por conta desse desempenho do varejo, a agência de publicidade Y&R, que tem a 
conta das Casas Bahia, manteve a liderança no ranking, posição que ocupa desde 
2000. A agência comandada por Roberto Justus foi responsável por R$ 345,8 
milhões dos negócios em mídia de janeiro a fevereiro, seguida da McCann-Erickson 
com R$ 184,1 milhões, Almap/BBDO (R$ 167,9 milhões), JWT (R$ 134,1 milhões), 
DM9DDB (R$ 133,8 milhões), Publicis (R$ 108,2), Giovanni, FCB (R$ 102,1 
milhões), Africa (R$ 97,9 milhões), Ogilvy (R$ 96,3 milhões), F/Nazca (R$ 86,2 
milhões), Lew, Lara (R$ 71,3 milhões) e DPZ (R$ 58,6 milhões). 
 
O grande destaque da leitura do Ibope/Monitor, no entanto, recaiu sobre o setor 
petroleiro, que investiu 111% a mais que no primeiro bimestre do ano passado, 
com compra de mídia de R$ 40,3 milhões. Explica-se: por se tratar de período de 
férias, as distribuidoras de petróleo investiram mais em propaganda, estimuladas 
ainda pelo início das corridas da Fórmula 1, a exemplo da Petrobrás. 
 
Os setores de bebidas, produtos e serviços relacionados ao verão contribuíram para 
o desempenho de agências como a Africa, que tem a conta da Brahma, e F/Nazca 
(Skol). O setor de telefonia celular, que investiu pesado no fim de ano, tirou o pé 
do acelerador, o que fez com que a agência Lew, Lara, que atende a TIM, trocasse 
a sexta posição do ano passado pela 11ª este ano. A Fischer cresceu quatro 
posições, passando da 18ª para a 14ª no ranking. 
 
Já a Duda Propaganda, de Duda Mendonça, que está no olho do furacão da CPI dos 
Correios, caiu três posições, da 20ª para a 23ª, com compra de mídia de R$ 36,2 
milhões. A queda não foi maior porque a agência, que tem entre suas contas o 
guaraná Antarctica e a Petrobrás, se beneficiou das veiculações desses clientes, que 
tradicionalmente investem mais no primeiro bimestre. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 mar. 2006. Economia. B20. 


