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Indicadores macroeconômicos, como o aumento da produção industrial e o crescimento das 
vendas do comércio, começam a se refletir também no mercado de comunicação. A estimativa é 
de que os investimentos publicitários no primeiro semestre tenham aumentado entre 15% e 20% 
em relação ao mesmo período de 2003. Meio & Mensagem apresenta, a seguir, a primeira parte 
de uma reportagem que traça um panorama do desempenho da indúst ria de propaganda e 
marketing nestes seis meses, na qual foram ouvidos veículos e anunciantes. Na próxima edição, 
confira a segunda e última parte desta reportagem, em que serão retratados os segmentos de 
agências, produtoras, gráficas e prestadoras de serviços bellow the line   
 
O espetáculo do crescimento anunciado pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva pode ainda não 
ter começado para valer, mas já dá para ouvir os primeiros acordes. As notícias sobre o aumento 
da produção industrial e a retomada do consumo interno se refletem na mídia, especialmente na 
TV, que concentra o grosso das verbas publicitárias. A estimativa é de um crescimento da ordem 
de 20% no faturamento deste meio no primeiro semestre do ano. Rádio, revistas e internet 
também apontam elevação nos investimentos. 
 
Quem tem sentido mais dificuldade de recuperação são os jornais, por conta de fatores específicos 
- os anúncios classificados, que compõem parcela importante do faturamento publicitário do meio, 
dependem mais fortemente do reaquec imento de negócios e são um segmento que demora mais 
a reagir, especialmente no caso de imóveis e veículos. 
 
A mídia exterior também está em compasso de espera, mas tem boas perspectivas graças ao 
período eleitoral. O dinheiro aplicado pelos anunciantes em patrocínios de cobertura das 
Olimpíadas ajuda a injetar otimismo no mercado, que aposta ainda na retomada da normalidade 
econômica - ou seja, maior atividade no segundo semestre, que tradicionalmente representa 60% 
do total de investimentos no ano. 
 
O início da retomada foi constatado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
cujos números mostram que a produção industrial atingiu pico histórico em maio, incluindo um 
bom desempenho de bens semi e não-duráveis (alimentos, bebidas e vestuário). A análise é que o 
crescimento da produção industrial gerou aumento de empregos - foram abertos 30 mil novos 
postos de trabalho no primeiro semestre em São Paulo, segundo dados da Federação das 
Indústrias do Estado (Fiesp) - e da massa salarial. E a projeção do IBGE é de crescimento 
industrial de 4,5% para 2004. 
 
Outro indicador importante, as vendas do comércio também apresentaram bom desempenho nos 
primeiros cinco meses de 2004. Graças à maior oferta de crédito, o setor cresceu pelo sexto mês 
consecutivo apresentando em maio incremento de 10% sobre o mesmo período de 2003, de 
acordo com o IBGE. Não se pode esquecer que esses cálculos são feitos sobre uma base muito 
fraca, visto o pífio desempenho da economia no ano passado. Com isso em mente, os executivos 
dos veículos, embora otimistas, mantêm cautela em suas previsões.  
 
Da cautela à recuperação 
 
No embalo da recuperação da economia, os anunciantes atestam também um reaquecimento no 
mercado publicitário. Depois de um primeiro trimestre cauteloso, muitos projetos começaram a ir 
para as ruas logo após o carnaval e se intensificaram a partir de abril. Salvo mudanças no ritmo 
da economia ou algum choque externo que eleve a cotação do dólar e force o governo a aumentar 
os juros, todos acreditam que o segundo semestre seja ainda melhor que o primeiro - 
historicamente, são raras as ocasiões em que isso se inverte. Os destaques até aqui têm sido o 
setor de varejo, as empresas de telefonia - tanto operadoras quanto fabricantes de aparelhos 



celulares - e os bancos, anunciando produtos de crédito e investimento como há muito tempo não 
se via.  
 
O presidente da Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA), Orlando Lopes, que também é 
diretor de canais de comunicação da Unilever, explica que a retração dos investimentos por parte 
dos anunciantes no início do ano foi um reflexo da incerteza dos rumos do País e de resultados de 
índices, como o do desemprego, por exemplo. "Esse contexto causou insegurança nos 
anunciantes, o que levou a investimentos mais tradicionais e cautelosos. Com a perspectiva da 
retomada de crescimento econômico e a manutenção de índices positivos, as empresas associadas 
à ABA devem voltar a investir no segundo semestre", diz Lopes. 
 
Na Unilever, o executivo conta que neste ano foram mantidos os mesmos investimentos de 
marketing realizados em 2003. "Se, no entanto, o cenário de retomada de crescimento continuar, 
a empresa responderá positivamente e ampliará o investimento neste semestre", anuncia.  
 
Liderança consolidada 
 
A média de crescimento das principais emissoras de TV aberta foi de 35%. Nos primeiros seis 
meses do ano, a líder de mercado faturou algo entre 25% e 30% a mais do que no mesmo 
período de 2003, de acordo com Octávio Florisbal, superintendente comercial da TV Globo. "Vários 
setores da economia reagiram bem", diz Florisbal, para quem o mercado publicitário como um 
todo cresceu de 15% a 20% no semestre. As expectativas também são boas para a segunda 
metade do ano: crescimento entre 12% e 15% para o meio TV, segundo o executivo. 
 
Na opinião do diretor nacional de vendas do SBT, Cláudio Santos, parte da recuperação do período 
se deve à base de comparação (o início de 2003), que não foi nada boa. "Ainda assim, acredito 
que a retomada se mantenha de julho a setembro e que tenhamos um último trimestre bem 
melhor que o do ano passado", afirma. Nos primeiros seis meses de 2004, o crescimento do SBT 
ficou entre 20% e 25%. "Conseguimos manter a vice-liderança na audiência e nos distanciamos 
da briga pelo terceiro lugar, entre Band e Record", diz Santos, destacando a participação de 
grandes anunciantes em programas da casa, como Bradesco, no Show do Milhão, e GM, no Roda 
Roda.  
 
Na concorrente Band, o semestre foi encerrado com receita publicitária 50% superior. O mês de 
junho foi o mais rentável: aumento de 56%, segundo o vice-presidente da emissora, Marcelo 
Parada. "A Band fez um trabalho focado nos 50 maiores anunciantes, o que provocou uma 
mudança no perfil da clientela", diz o executivo, que chama a atenção para os segmentos de 
varejo, cervejarias e montadoras - neste caso, com ações de ofertas. 
 
A contratação de Joelmir Beting e Carlos Nascimento para integrar o jornalismo da Band também 
acrescentou prestígio à programação, o que se traduziu em retorno publicitário, segundo Parada. 
"Estamos otimistas em relação ao segundo semestre, prevendo crescimento entre 45% e 50%", 
diz.  
 
O superintendente comercial da Record, Walter Zagari, informa que o desempenho da receita 
publicitária no primeiro semestre foi melhor em 40%, comparado ao mesmo período de 2003. O 
executivo acredita que a Record ultrapasse a meta de faturamento estimada para o ano, de R$ 
468 milhões, chegando a R$ 510 milhões - valor 42% superior aos R$ 360 milhões de 2003. 
 
Mercados regionais 
 
Na região Sul, o Grupo RBS registrou aumento de 21,6% na receita publicitária na primeira 
metade do ano. A TV puxou a alta, com crescimento de 24,9%. As emissoras de rádio também 
apresentaram desempenho animador, com vendas 18% maiores. Já nos jornais do grupo gaúcho, 
que tem o Zero Hora como principal título, o aumento foi de 12,5%.  



 
Em Minas Gerais, os veículos do grupo Associados também estão confiantes. Segundo Mário 
Neves, diretor de comercialização e marketing, o resultado do principal diário mineiro, Estado de 
Minas, ficou 2% abaixo do projetado para o primeiro semestre, mas 16% acima do mesmo 
período de 2003. A expectativa para 2004 é fechar o exercício com números 14% superiores aos 
do ano passado. 
 
Pertencente ao mesmo grupo, a TV Alterosa (afiliada do SBT) cresceu 12% em relação ao 
primeiro semestre do ano passado e manteve a participação na audiência em 23%, garantindo a 
vice-liderança. A reestruturação das equipes de marketing e comercial dos Associados Minas 
(grupo que inclui ainda Diário da Tarde, rádio Guarani FM, portal e provedor Uai e Alterosa 
Cinevídeo), os projetos especiais e as ações de cross media são apontados por Neves como os 
principais fatores para o bom desempenho no primeiro semestre. 
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