
Merrill Lynch prevê ano difícil para agências 
Cibele Santos 
 
Maioria dos anunciantes dos EUA não pretende aumentar budgets de propaganda e marketing em 
2004, e um número crescente está transferindo o controle das verbas para os departamentos de 
compras  
 
 
Antecipando os estudos de agências de mídia e de consultorias de investimentos sobre as 
tendências de 2004, que deverão ser publicados na próxima semana, a Merrill Lynch divulgou 
ontem uma pesquisa feita com os maiores anunciantes dos Estados Unidos cujos resultados 
contrariam o otimismo de algumas projeções recentes. 
 
Além de prever um desempenho da indústria publicitária inferior ao do PIB pelo terceiro ano 
consecutivo, a Merrill Lynch constatou que a maioria dos anunciantes não pretende aumentar seus 
budgets em 2004 e, mais que isso, estão cada vez mais transferindo o controle dos gastos com 
propaganda e marketing - e a remuneração das agências de mídia - para o controle mais duro de 
seus departamentos de compras. 
 
Achatamento 
 
Comparando as intenções de investimentos publicitários declaradas no final de 2002 com as de 
agora, o estudo descobriu que 50% dos anunciantes tencionam manter os budgets de propaganda 
e marketing achatados em 2004 (contra 23% em 2002), 36% planejam aumentar as verbas 
(versus 54%) e 14% vão praticar cortes (contra 23%). E se, por um lado, 90% planejam manter 
os compromissos de compras de mídia assumidos neste ano para os primeiros trimestres de 
2004, 50% vão pressionar as redes abertas e fechadas de TV para melhorar os preços.  
 
Ameaça 
 
Talvez o mais preocupante para as agências, segundo o estudo, é a proporção cada vez maior de 
clientes que delegam o controle das despesas publicitárias aos seus departamentos de compras, 
sinalizando um maior rigor na supervisão de resultados e dos acordos de remuneração das 
agências. 
 
"Baseados nos resultados de nossa pesquisa e nos comentários dos anunciantes, observamos que 
existe uma tendência um tanto preocupante na indústria publicitária. De um lado, a maioria dos 
anunciantes está preparada para investir na retomada do crescimento de suas principais linhas. 
De outro, percebemos uma mudança da forma em que os budgets de propaganda e marketing 
são tratados internamente. Para os entrevistados, os budgets agora são apenas mais um ítem da 
relação custos versus investimento em crescimento", alerta a Merrill Lynch. 
 
Conferência 
 
Esses prognósticos poderão ser comparados na próxima segunda-feira, dia 8, quando as agências 
de mídia Universal McCann (Interpublic Group) e Zenith Optimedia Group (Publicis Groupe) 
apresentarão suas projeções na abertura da 32ª Annual Media Week Conference, promovida em 
Nova York pelo banco internacional de investimentos UBS Warburg entre os dias 8 e 11 deste 
mês. 
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