
Investimento em publicidade da Casas Bahia cresce 44% em 2005  
Eliane Sobral 
 
Casas Bahia e Y&R continuam liderando os rankings dos maiores anunciantes e agências de 
publicidade do país elaborado pela publicação especializada Meio & Mensagem a ser divulgado 
hoje.  
 
De acordo com o levantamento, a Casas Bahia aumentou em 44% seus investimentos em 
compra de espaço publicitário no ano passado com um total de R$ 1,027 bilhão aplicados. Já a 
Y&R - somando os demais clientes - foi responsável por investimentos de R$ 1,256 bilhão em 
compra de espaço publicitário.  
 
Até a quinta posição, o ranking dos 30 maiores anunciantes do país em 2005 não apresenta 
diferença em relação a 2004. A Unilever por exemplo, reduziu seus investimentos em compra 
de espaço publicitário em 12% no ano passado e ainda assim continua ocupando a segunda 
posição. O terceiro colocado entre os maiores anunciantes, o Grupo AmBev, manteve a mesma 
posição, apesar de ter reduzido em 1% sua verba de mídia.  
 
A partir da quinta colocação, porém, as mudanças de posição são mais significativas e o maior 
destaque é a Vivo, que caiu do quarto lugar, em 2004, para a sétima posição no ano passado. 
A Vivo reduziu sua verba de mídia em 9% entre 2004 e 2005 e foi seguida pela TIM - que saiu 
do sexto lugar em 2004 para o nono, em 2005. Já a Claro, subiu da 13ª posição para a 11ª .  
 
Já entre as agências de publicidade, as mudanças começam a partir da segunda colocada. A 
McCann Erickson, que em 2005 ocupava o quinto lugar entre as maiores agências em operação 
no Brasil, subiu para o segundo lugar. A McCann, do grupo Interpublic, saiu da quinta posição 
em 2004, para ocupar a segunda posição em 2005. A empresa aumentou em 30% o volume 
de recursos investidos em mídia para seus clientes.  
 
A Almap BBDO, do grupo Omnicom, foi outra agência que conquistou posições. Ela saiu do 
sexto lugar em 2004 para o terceiro no ano passado. No total, a Almap movimentou R$ 477,1 
milhões em compra de espaço publicitário para seus clientes. JWT manteve em 2005 o mesmo 
quarto lugar que ocupava no ano anterior.  
 
O destaque em posições perdidas no ranking do Meio & Mensagem é a agência nacional 
Lew,Lara que em 2004 foi a segunda maior em investimento em espaço publicitário - com R$ 
448,3 milhões - e em 2005 passou a ocupar a quinta posição, com investimentos de R$ 409,6 
milhões.  
 
A Ogilvy também diminuiu seus investimentos em mídia e saiu da terceira posição, em 2004, 
para o sétimo lugar no ano seguinte, com R$ 366,3 milhões.  
 
Além de McCann e Almap que ampliaram em 30% seus investimentos em mídia, a DM9DDB 
também aumentou os investimentos de seus clientes nessa área com um aumento de 20% 
entre 2004 e o ano passado. 
 
Leia mais 
 
Grupo Ogilvy planeja aquisições  
Eliane Sobral 
 
O Grupo Ogilvy vai ampliar sua presença no país com a aquisição de pelo menos mais duas 
empresas até o fim deste ano. Segundo o presidente do grupo no Brasil, Sérgio Amado, entre 
o fim de junho e início de julho ele anuncia a primeira compra.  
 
Amado, que passou a responder pelo conselho do Grupo no país diz que ao lado de Rússia, 
China e Índia, o Brasil é o alvo prioritário dos investimentos internacionais da empresa.  
 



Há dez anos presidindo o Grupo Ogilvy, o executivo foi nomeado presidente do conselho do 
Grupo Ogilvy no país. Isso significa que sob seu comando estão as seis empresas que 
compõem o grupo. Sob o guarda-chuva Ogilvy, além da agência de publicidade, há empresas 
de pesquisa, de internet, de promoção, entre outras.  
 
"Ampliar nosso portfólio de empresas e, consequentemente nossa oferta de serviços aos 
clientes é uma das prioridades e isso se dará através de aquisições".  
 
Segundo Amado, o braço brasileiro da Ogilvy está hoje entre as quatro maiores operações do 
grupo no mundo em receita. Entre os principais clientes estão IBM, Motorola, Dupont, Gerdau 
e Mattel.  
 
 

 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


