
Liderança cada vez mais distante
Casas Bahia isola-se na primeira posição do ranking com R$ 1,027 bilhão de investimento
em mídia em 2005. Telefônica e Volkswagen sobem na classificação

É cada vez maior a distância
entre Casas Bahia, que desde
2003 mantém-se no posto de
maior anunciante do País, e
o segundo colocado na lista,
novamente a Unilever, que
aparecia nessa mesma posição
na edição anterior do ranking.
Em 2004 a verba de mídia de
Casas Bahia foi de R$ 1,027
bilhão - - pouco mais do que o
dobro da quantia alocada pela
Unilever (R$ 267,895 milhões),
mas no ano passado a diferença
entre os investimentos no setor
das duas empresas aproximou-
se dos 300%.

A atual relevância de Casas
Bahia para a publicidade na-
cional pode ser percebida por
outro parâmetro: sua verba é

menos de 30% inferior à soma
dos investimentos em mídia
realizados pelas outras nove
empresas que com ela compõem
o grupo dos dez maiores anun-
ciantes nacionais.

E a importância do varejo
para a mídia é confirmada por
outras marcas, por exemplo,
a rede Insinuante que em
2005 subiu do 14º para o 12º
posto na lista, atingindo R$
110,379 milhões -, bem como
Marabraz e Ponto Frio, que
ocupam, respectivamente, a
17a e a 21ª posições, com R$
88,927 milhões e R$ 79,648
milhões. A Insinuante, uma
companhia que nem sequer
chegou ao eixo Rio-São Paulo,
já aloca na mídia nacional ver-

bas superiores às da Coca-Cola
(R$ 104,701 milhões), empresa
globalmente reconhecida como
expoente dos investimentos em
comunicação.

No entanto, apesar de al-
gumas trocas internas de posi-
ções, o grupo dos 20 maiores
anunciantes do País manteve-se
relativamente estável no ano
passado. Nele, entraram apenas
a Telefônica (R$ 92,928 milhões)
e a Volkswagen (R$ 97,128 mi-
lhões), desalojando a Embratel
(R$ 57,241 milhões) e a Schin-
cariol (R$ 73,424 milhões).

A ascensão da Volkswagen,
que passou do 21º para o 15ª
posto, integra-se a um contexto
mais amplo de expansão das
verbas publicitárias da indústria

automobilística, que resultou
em posições mais elevadas
também para General Motors
(R$ 144,944 milhões), Fiat (R$
130,512 milhões) e Peugeot
Citroen (R$ 61,154 milhões),
entre outras montadoras.

Notável foi também o pro-
gresso da operadora turística
CVC (R$ 71,813 milhões), que
no ano passado praticamente
duplicou seu investimento em
mídia em relação a 2004, saltan-
do da 42- para a 24- posição no
ranking. Cresceram significati-
vamente ainda as aplicações de
empresas como UOL (R$ 65,384
milhões) • que ampliou seus
investimentos em mídia em
mais de 100% e passou do 61-
para o 26º posto na classifica-

cão e da Química Amparo,
empresa detentora da marca
Ypê, que foi da 72a para a 27-
posição, com montante de R$
62,797 milhões. Ressalte-se que
em 2002 a Química Amparo nem
sequer figurava no ranking e
em 2004 ocupava apenas a 181a

colocação.
No mais, ao menos no con-

junto dos 20 maiores anuncian-
tes do País, não ocorreram ou-
tras alterações significativas.
O Banco Itaú, por exemplo, se-
guiu mantendo-se exatamente
uma posição abaixo do con-
corrente Bradesco (e, curio-
samente, os dois desceram
dois degraus no ranking), com
respectivamente R$ 85,226 mi-
lhões e R$ 86,039 milhões.
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