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O varejo, durante o ano passado, consolidou a sua posição como o grande comprador de 
mídia. No ranking "Agências & Anunciantes", que a Editora Meio & Mensagem publica hoje, a 
Casas Bahia se mantém na primeira posição, com uma verba publicitária de R$ 1,027 bilhão, 
seguida pela Unilever (R$ 267,8 milhões). O salto da Casas Bahia em relação a 2004 foi de 
44% (R$ 713,1 milhões).  
 
Neste segmento, destaque ainda para o Grupo Pão de Açúcar, que passou da 8 para a 6 
posição, com um investimento de R$ 143,5 milhões em 2005. Além de Vivo, Fiat, TIM, Ford e 
Claro, que trabalham fortemente campanhas de varejo, na 12 posição está a rede Insinuante 
(que atua no mesmo segmento da Casas Bahia em alguns estados). Esta empresa passou da 
14 para a 12 colocação, tendo investido R$ 110,3 milhões em campanhas publicitárias no ano 
que passou -24% mais que em 2004.  
 
A Insinuante, nesta posição, fica à frente de gigantes como Coca-Cola e Volkswagen. No 
ranking dos maiores anunciantes, outra empresa de varejo que se destaca é a Lojas Marabraz. 
A CVC, por sua vez, que representava o 42 maior anunciante do Brasil, em 2005 foi a 24 
empresa que mais investiu em propaganda. A verba da Casas Bahia, que é superior em 300% 
à do segundo maior anunciante, é 30% inferior ao total investido pelas nove empresas que 
com ela compõem o grupo dos dez maiores anunciantes do País.  
 
Apesar de ter mantido a sua supremacia entre os principais anunciantes, o segmento de varejo 
apresentou uma queda de market share, comparando 2004 com 2005 - de 28,1% para 26,8%. 
De acordo com a Editora Meio & Mensagem, este ranking é feito a partir da combinação de 
informações do Ibope Monitor com dados do Projeto Inter-Meios, do próprio periódico Meio & 
Mensagem.  
 
Entre as maiores agências, por sua vez, a liderança permanece com a Y&R, justamente a 
detentora da conta da Casas Bahia. Algumas, no entanto, tiveram melhora de posição. Este é 
o caso da McCann-Erickson (de 5 para 2 lugar), AlmapBBDO (de 6 para 3 lugar) e DM9DDB 
(da 8 para a 6 posição).  
 
No caso da McCann, o CEO da agência no Brasil, Julio Castellanos, conta que há três fatores 
básicos que explicam este melhor desempenho da agência. "No segundo semestre de 2004 
todos os nossos clientes intensificaram os investimentos, o que se manteve em 2005", diz o 
publicitário. O segundo e o terceiro fatores, diz, estão ligados aos pesados investimentos feitos 
por Santander Banespa e pela TIM.  
 
kicker: Sobre as agências, um dos destaques ficou por conta da McCann, que em 2005 ganhou 
novas contas e saltou da 5ª para a 2ª posição. 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


