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A indústria está recuperando o seu lugar de destaque no ranking dos maiores anunciantes, 
posição que detinha nos anos 1990 e que foi perdida para o varejo ao longo da década. Nos 
últimos cinco anos, ela mais que dobrou os investimentos em publicidade. Só o segmento de 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos passou dos R$ 247,7 milhões, em 2001, para R$ 538 
milhões, em 2005, um aumento de 117%. O ramo de bebidas e alimentos fermentou em 105% a 
verba publicitária, passando de R$ 1,045 bilhão para R$ 2,148 bilhões no mesmo período, 
segundo os números do Ibope Monitor. O aumento dos recursos faz parte da estratégia das 
empresas de trabalhar mais a marca, algo que ficou em segundo plano com a expansão do varejo. 
A previsão é que este segmento aumente os investimentos de marketing em 20% em 2006. 
 
Francisco Madia, diretor presidente do Madia Mundo Marketing , afirma que no final da última 
década do século passado houve um processo de migração das verbas da indústria para o varejo. 
“Do ponto de vista do marketing, isso foi desastroso, porque não se constrói a imagem da marca. 
As indústrias, pressionadas pela necessidade de vender, aceitaram, mas estão reagindo”, adverte 
Madia. 
 
Desde 2004, a Gradiente retomou os investimentos em marketing. “Não se trata de uma questão 
estratégica, mas de sobrevivência. Não temos mais como reduzir os preços e para conquistar o 
consumidor, precisamos anunciar. O brasileiro, culturalmente, gosta de marca. As vendas das 
‘não marcas’ têm caído”, diz Dante Iacovone, vice-presidente do Grupo Gradiente. 
 
Duas vertentes 
 
Especialistas apostam que a gestão das marcas passará a ter duas vertentes obrigatórias: em 
parceria com o varejo e em campanhas próprias, como na telefonia celular. “A indústria trabalhará 
a imagem institucional para influenciar a escolha no varejo”, afirma Marcio Oliveira, diretor de 
atendimento da Lew, Lara , que alerta para o fato de que se você não criar um vínculo com o 
marca, o consumidor se decidirá somente na hora da compra. “O varejo não perderá espaço, mas 
a indústria vai priorizar a marca, um importante ativo relegado a segundo plano”, completa 
Oliveira. 
 
A Philco que estava há dois anos fora da mídia, investirá R$ 20 milhões este ano em ações de 
marketing. Fernando Fischer, gerente-geral, diz que a empresa sempre realizou investimentos na 
marca, mas descuidou-se dos pontos-de-venda. A campanha de reposicionamento será lançada 
hoje . Fischer cita a Walita e Arno como marcas que perderam destaque por não investirem em 
campanhas institucionais. 
 
No último final de semana, a Panasonic anunciou o lançamento de dois televisores de plasma. 
Segundo Mauro Rabello, diretor de operações da Fischer América , a questão da marca será 
explorada nas próximas campanhas da fabricante, algo que ficou de lado nos últimos tempos. O 
mesmo deve fazer a Electrolux , outra cliente da agência. 
 
“As empresas voltam a se preocupar com a construção da imagem. E elas fazem isso diante de 
um cenário positivo, com o consumidor recuperando seu poder de compra. A tendência é a 
indústria recompor parte da importância que teve”, prevê Rabello. 
 
A Multibrás , fabricante das marcas Consul e Brastemp, conseguiu atravessar a última década e se 
manter na preferência do consumidor no segmento de linha branca. Segundo Fábio Cury, gerente 
de marketing, o segredo foram as campanhas anuais com foco na marca. 
 
“A criação de valor das marcas se constrói por uma série de ações que não só o produto. As 
campanhas institucionais fizeram a diferença”, acredita Cury. 



 
 
Leia Mais 
 
Danone mantém presença e ganha força no mercado 
 
A Danone deixou de acompanhar a maioria das indústrias alimentícias e manteve os 
investimentos no fortalecimento da marca, o que lhe rendeu bons resultados nos últimos anos. 
“Sempre inovamos e investimos na marca, dando a direção para o mercado no nosso segmento. 
Na década de 1990, por exemplo, a empresa trouxe novos produtos que se diferenciaram, como 
os iogurtes lights e o conceito 0% de gordura”, diz Alberto Bendicho, gerente de inteligência de 
mercado e comunicação da Danone. 
 
A indústria manterá a estratégia de lançar novos produtos. 
 
Bendicho não divulgou o valor, mas garante que os recursos da empresa destinados para 
propaganda e marketing serão maiores em 2006 na comparação com o ano passado. Em fevereiro 
e março, a Danone pôs no ar três campanhas publicitárias. O gerente de inteligência destaca que 
os últimos anúncios do iogurte Activia, que utilizaram depoimentos de consumidoras reais, teve 
uma boa aceitação. 
 
A Danone também fabrica os iogurtes Corpus, Danoninho, Danette e Danup. 
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