
Uma sensação de alívio será a maior lembrança deixada por 2004. Depois de enfrentar um 2003 incerto, com a posse do novo governo, a composição
ponto de interrogação. Mais uma vez o fator político poderia influenciar a economia, tendo em vista as eleições municipais no País e o cenário
exportações, a recuperação ainda tímida dos níveis de emprego e renda e o conseqüente aumento do consumo interno. Uma combinação que
Mensagem. O ano foi melhor que o esperado, embora exista muita coisa para ser aprimorada. Mas isso é assunto para a segunda parte desta

Diretor executivo da Infoglobo
O ano de 2004 talvez tenha sido o

melhor para os veículos de comunica-
ção desde 2000. Puxado pela TV, o
mercado publicitário deve crescer en-
tre 15% e 20%, mas os jornais também
deram sua contribuição—com exceção
do segmento de classificados, que so-
freu muito neste ano. No nosso negó-
cio, os destaques foram o crescimento
do varejo, a recuperação (ainda tími-
da) do mercado imobiliário e uma
maior participação do governo. As
marcas da indústria é que continuam
distantes, conformadas em repassar
verbas para o varejo, algo que a médio
e longo prazos será muito ruim para
elas. Comercialmente tivemos um bom
desempenho por conta das Olimpía-
das, tanto no Globo quanto no Extra,
enquanto que as eleições municipais
foram um ótimo alavancador de circu-
lação. O Extra assumiu a liderança aos
domingos e O Globo aumentou sua
carteira de assinantes em mais de 15%.
Para este ano estimamos um cresci-
mento nominal de 12% a 13% no O
Globo e de 25% no Extra, resultados
influenciados respectivamente pelo lan-
çamento da Revista do Globo e pelas
mudanças na Revista Canal Extra. Mas
o nosso melhor desempenho foi no
Globo Online: crescimento de 50%
sobre 2003.

Presidente da Trevisan Consultoria,
Auditoria e Educação

Para a economia como um todo, a
melhora deste ano sobre 2003 e os
anos anteriores é nítida. O crescimento
do PIB deve chegar a 5%, o maior em
dez anos. Setores ligados à agroindús-
tria e às exportações têm obtido grande
crescimento, assim como, no período
mais recente, a indústria em geral. A
inflação está controlada em cerca de
7% ao ano e o desemprego vem cain-
do. Ou seja: o ambiente é extremamen-
te propício à retomada de investimen-
tos e à sustentação do crescimento,
embora seja necessário que os juros
caiam mais. Apesar da alta taxa, que
desaconselharia qualquer novo inves-
timento, o setor empresarial confia na
firmeza do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e toma algumas (poucas) de-
cisões de investimento. Na Trevi-
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san, estimamos encerrar o ano com
faturamento cerca de 30% superior
ao de 2003.

Presidente da B/Ferraz
Houve um notório aquecimento da

economia que se refletiu na comunica-
ção. Para nós foi excelente, pois repeti-
mos o crescimento de 100% ao ano.
Para o nosso segmento de mercado, o
volume de investimento refletiu a aten-
ção especial a todos os pontos de con-
tato com o consumidor, que envolvem
ferramentas como promoção, CRM,
marketing direto, eventos e buzz, den-
tre outras. Já que a economia brasileira
é uma montanha russa e parece que
nos acostumamos à adrenalina de não
saber o que será o amanhã, resolvemos
focar no nosso negócio: investimos na
infra-estrutura e na equipe, profissio-
nalizamos todas as áreas e consegui-
mos transformar o que seria um ponto
negativo em oportunidade.

Diretor de criação do Banco de Eventos
No segmento de marketing promo-

cional, este foi mais um ano de evolução
dos negócios, tanto em termos de volu-
me quanto de participação dentro do
mix de comunicação das empresas.
Devemos encerrar o ano com cresci-
mento superior a 50%, apoiado na recu-
peração de vários setores da economia,
em especial da indústria. Um exemplo
foi o setor automobilístico, que res-
pondeu por muitos eventos, promo-
ções e lançamentos, além das Olimpía-
das, que tradicionalmente geram cam-
panhas ou viagens de incentivo. Gran-
des e tradicionais clientes voltaram a
investir em comunicação, algo que deve
se refletir no melhor desempenho do
mercado publicitário como um todo.

ca: o compromisso com o cliente. O
consumidor tornou-se muito mais cons-
ciente dos seus direitos e passa a recla-
má-los. Isso, para o nosso grupo, não é
ruim, ao contrário: é um sinal da evolu-
ção da sociedade, um avanço que con-
tribui para o nosso aprimoramento.

Diretor comercial da MTV Brasil
Para todo o mercado de televisão,

2004 superou as expectativas. A estabi-
lidade econômica e alguns aspectos da
economia—como a melhora da renda e
do emprego e o crescimento elevado de
segmentos como o de telefonia — ala-
vancaram muito os negócios da MTV.
Acredito que todas as emissoras que
possuíam produtos de qualidade con-
seguiram desempenho superior ao pro-
jetado no início do ano. As Olimpíadas
ajudaram nas vendas, uma vez que a
MTV tinha um pacote comercial, mas as
eleições municipais atrapalharam en-
caixes de comerciais e chegaram a pre-
judicar a audiência em certos horários.
Ainda assim, nossa expectativa é crescer
31% em relação a 2003. Acredito que o
desempenho do mercado publicitário
como um todo deve ser superior a 20%
neste ano, sendo que no meio TV esse
percentual será um pouco maior.

importante foi manter a inflação em
níveis razoáveis, o que configurou
um cenário de credibilidade e trans-
parência no País que inundou as
empresas. Aliado ao foco no fator
humano, esse cenário demandou vá-
rias ações para o público interno,
favorecendo diretamente o nosso ne-
gócio, que deve crescer 33% neste
ano. Já o mercado publicitário como
um todo deve faturar 10% a mais na
propaganda e 15% a mais no marke-
ting direto em 2004. Alguns aprendi-
zados foram reforçados: a importân-
cia de se entregar o prometido aos
clientes, a verdade no relacionamen-
to com funcionários, o clima de par-
ceria com fornecedores, o foco na
performance da empresa com os aci-
onistas e a certeza de que a comuni-
dade deve estar, sempre, nos planos
de ação da empresa.

Sócio e vice-presidente de
planejamento e atendimento da
Fábrica Comunicação Dirigida

A medida macroeconômica mais

Sócio-diretor da Lew,Lara
O crescimento acima de 5% da

nossa economia sinaliza um rumo
positivo para o País e movimenta o
mercado publicitário, que também
se beneficiou com as Olimpíadas. O
aspecto negativo é que, apesar da
recuperação do emprego e da renda,
ainda não sentimos todo o impacto
no consumo porque as mudanças
para as classes B e C não foram ex-
pressivas até agora. De qualquer for-
ma, o ano de 2004 foi de crescimento
para todo o setor de comunicação,
após uma trilogia de queda que abran-
geu o período de 2001 a 2003. A
Lew,Lara encerrará o ano com mais
de 35% de crescimento, atendendo
clientes de segmentos que estão mui-
to ativos (aparelhos e operadoras de
celulares, varejo, serviços financei-
ros, higiene, beleza e cosméticos). Os
clientes voltaram a investir no posicio-
namento das suas marcas, deixando
de lado as táticas promocionais com
visão de curto prazo, o que deu espa-
ço à criação de muitas campanhas
institucionais. Esse aquecimento per-
mitiu a contratação de mais de 50
profissionais e a abertura de escritó-
rios no Rio e em Brasília. Já em rela-
ção ao mercado, creio que o cresci-
mento será da ordem de 25%.
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Melhor que

Diretor executivo da Latin Sports
É inegável que a estabilidade gerada

na metade do governo Lula foi favorá-
vel ao mercado, permitindo a retoma-
da do investimento publicitário, embo-
ra a insana carga tributária continue
como principal ponto negativo. O ano
de 2004 marcou o início de uma reação
do mercado de comunicação: empre-
sas que estavam ausentes do cenário
de investimentos voltaram com cam-
panhas inteligentes, incluindo o seg-
mento do marketing esportivo, no qual
trabalhamos para ser encarado como
uma poderosa ferramenta de comu-
nicação estratégica. Neste ano a reali-
zação dos Jogos Olímpicos foi uma
faca de dois gumes: de um lado, fo-
mentou e despertou o interesse de
empresas que ainda não enxergavam
o segmento do marketing esportivo;
por outro, desviou toda a atenção e
mídia. Ainda assim, devemos encer-
rar o ano com faturamento 66 %
maior que o de 2003.

Diretor comercial do SBT
Em princípio, os rumos da econo-

mia brasileira se mostraram favoráveis
ao setor de comunicação, que retomou
o crescimento e deverá atingir alta de
20% neste ano. O principal ponto po-
sitivo foi o aumento da taxa de empre-
go, que fomentou o consumo, o qual
incentivou a concorrência entre os
anunciantes, que por sua vez passaram
a investir em publicidade e propagan-
da, favorecendo nosso negócio. O SBT
deve acompanhar o mercado, com fa-
turamento 20% maior em relação ao
ano passado. O desempenho da emis-
sora neste ano foi excelente, mesmo
com as eleições municipais e as Olim-

píadas — a transmissão destas últimas,
por sinal, não afetou a nossa audiência
em agosto. Neste ano foi possível con-
firmar que não há espaço para especu-
lações e aventuras nos ambientes cor-
porativos: é preciso crescimento eco-
nômico e estabilidade para garantir um
desenvolvimento sustentado.

Diretor geral do Terra Brasil
Os rumos da economia brasileira se

mostraram bastante favoráveis ao nos-
so negócio neste ano, proporcionando
a entrada de novos anunciantes e um
volume maior de investimentos de
quem já anunciava na internet, como
os setores automotivo e de cosméticos.
Pela primeira vez conseguimos vender
todas as cinco cotas de patrocínio para
as Olimpíadas e as duas para as elei-
ções municipais. Também inaugura-
mos a transmissão simultânea das
eleições pela internet e pelo celular.
Em relação a faturamento, a expecta-
tiva é que a publicidade online cresça
30% em 2004, enquanto que no Ter-
ra o aumento de receita será da or-
dem de 40%, proveniente da publici-
dade e do e-commerce. Descobrir que
o investimento sério em fidelização e
retenção dos clientes dá resultado
em curto prazo foi, neste ano, meu
maior aprendizado.

Presidente do Grupo Telefônica
no Brasil

Este foi um ano muito bom para a
Telefônica: avançamos no atendimen-
to ao usuário em banda larga, com o
Speedy; geramos 9 mil empregos na
Atento, em um momento em que o País
tanto precisa; e, em tecnologia, pode-
mos dizer que atingimos o estado da
arte. No entanto, essa mesma tecnolo-
gia está se transformando em commo-
dity, o que faz com que a maneira de
tratar o cliente seja o verdadeiro dife-
rencial. Esse é o nosso foco na Telefôni-

Presidente da Sun MRM Partners
Este ano marcou o início da retoma-

da econômica do País e, para o nosso
negócio, foi muito bom. Mais do que
nunca os anunciantes desejam traba-
lhar de forma específica, segmentada e
mensurável os segmentos de clientes
de mais alto valor. As ferramentas de
marketing direto e de relacionamento
ganharam ainda maior peso tanto nas
ações de retenção quanto nas de con-
quista de clientes. As Olimpíadas favo-
receram bastante o segmento, uma vez
que o tema foi empregado em concur-
sos e promoções. O mercado publicitá-
rio como um todo deve encerrar 2004
certamente melhor do que o fez no ano
passado. Já a Sun MRM Partners terá
crescimento de 40% no faturamento.

Diretor geral do Submarino
O crescimento econômico favorece

o segmento de comércio eletrônico e
esse foi o maior ponto positivo do ano.
Esperamos que o e-commerce apre-
sente um desempenho significativo em
2004, com aumento em tomo de 45%.
A estimativa do Submarino é ainda
mais otimista: crescimento superior a
50% em relação a 2003.



o esperado
de alianças partidárias e a definição de políticas econômicas que tiveram impacto em diferentes setores, o Brasil chegou a 2004 com um grande
internacional, por conta da escolha do presidente dos Estados Unidos. Mas a surpresa positiva veio ao longo do ano com o crescimento das

favoreceu diretamente o mercado publicitário, segundo um grupo seleto de anunciantes, veículos, agências e fornecedores ouvidos por Meio &
reportagem, que Circulará na primeira edição de 2005 do M&M, em 10 de janeiro. Por Daniele do Nascimento Madureira com colaboração de Francisco Fukushima

Presidente executivo da Traffjc
O ano de 2004 pode ser considera-

do um ano estável, sem grandes altera-
ções na divisão do bolo publicitário e
com uma grande dose de planejamen-
to. Os mídias em geral continuam
com uma atitude muito técnica, po-
rém começam a dar atenção a novos
segmentos e oportunidades, como o
marketing esportivo — nossa especia-
lidade —, em que surgem ações combi-
nando mídia e promoção na ativação
do patrocínio. O desenvolvimento de
ferramentas mais eficientes de avalia-
ção da exposição torna-se obrigatório,
à medida que o conteúdo esportivo
ganha importância dentro da progra-
mação das TVs e dos demais meios.
Por causa das características específi-
cas do nosso segmento — grandes
eventos a cada dois ou quatro anos —
, não fazemos comparações ano a ano,
mas sim edição a edição. Nesse senti-
do, podemos destacar que, a despeito
da redução geral de investimentos no
futebol da América Latina nos últimos
anos, conseguimos manter o mesmo
nível de receitas das edições anterio-
res, o que na prática significa um au-
mento de vendas por se tratar de um
ano de recuperação e estabilização.

Diretor de comunicação da
Coca-Cola Brasil

Este foi um bom ano para o País e
para todos os segmentos dinâmicos da
economia. O comportamento do go-
verno tem mostrado preocupação em
criar as bases para resultados duradou-
ros. Acreditamos que a Nação está pre-
parada para crescer no médio prazo, e
a Coca-Cola Brasil investe para apro-
veitar este momento positivo, em que
a sociedade, as empresas e todos os
níveis de governo devem colher, de
forma responsável, os frutos do ajuste
realizado nos últimos anos. O cresci-
mento da Coca-Cola Brasil vem se
acelerando e, no terceiro trimestre,
chegamos a um aumento 14% em
comparação ao mesmo período de
2003. Neste ano, os Jogos Olímpicos
provocaram impactos positivos nas
vendas, uma vez que a Coca-Cola é
patrocinadora de diferentes modali-
dades e reforça tanto a sua imagem
quanto as promoções no período.

dos acionistas aos clientes, o que de-
manda mais maturidade, profissiona-
lismo e inovação.

Diretor de comunicação e serviços de
marketing da Nestlé Brasil

Os rumos da economia foram e são
favoráveis ao nosso negócio, embora
o setor alimentício apresente uma evo-
lução ainda tímida comparado a ou-
tros segmentos. Para 2004, prevemos
um faturamento de R$ 10,4 bilhões,
contra R$ 9,6 bilhões obtidos em 2003.
Este ano, os Jogos Olímpicos foram
uma boa oportunidade para enfatizar
nosso posicionamento como empre-
sa líder em nutrição, saúde e bem-
estar: co-patrocinamos a transmissão
da Olimpíada, instalamos um Café
Nescafé na Casa Brasil em Atenas e
realizamos uma promoção com a
marca Ninho. Ganhamos participa-
ção de mercado na maioria das catego-
rias. São reflexos da qualidade da rela-
ção da Nestlé com os diferentes públi-
cos, algo que, sem dúvida, constitui
um patrimônio de extremo valor e faz
parte de nosso aprendizado diário.

Presidente da Associação Brasileira de
Anunciantes (ABA) e diretor de

canais de comunicação da Unilever
Os 75 anos de Brasil respaldam a

Unilever com um profundo conheci-.
mento do consumidor local, com o
qual mantém forte relacionamento,
baseado em marcas que conquista-
ram a sua confiança. Isso nos faz
atentos a todas as mudanças, além de
conferir ao País o status de centro de
inovação da Unilever: daqui saem
idéias de produtos para o resto do
mundo. Em 2003 faturamos R$ 8,1
bilhões. Em 2004 nosso crescimen-
to ficará em linha com o do Produto
Interno Bruto (PIB) do ano, em tor-
no de 5%. Nossa atuação perante o
consumidor foi intensa neste ano:
73 filmes publicitários, 82 lançamen-
tos de produtos e 92 ações de ativa-
ção. Também iniciamos em 2004 a
primeira campanha corporativa da
Unilever, alinhada com a nova mis-
são da empresa, que se baseia no
conceito de vitalidade.

Diretor do MSN para o Brasil e a
América Latina

É sabido que as empresas investem
mais em comunicação quando a eco-
nomia e a confiança no governo vão
bem. O investimento publicitário vol-
tou a crescer em 2004, especialmente
na internet, impulsionado por anunci-
antes tradicionais que passaram a des-
tinar uma parcela maior do seu budget
para o meio. O recuo do dólar, apesar
de desfavorecer as empresas exporta-
doras, beneficia o mercado interno, ao
impulsionar os investimentos em co-
municação. O mercado publicitário
total deve crescer perto de 5%, mas o
de publicidade online vai registrar alta
superior a 30%. Já o MSN deve fechar
2004 com aumento entre 60% e 80%
sobre o faturamento de 2003.

Vice-presidente de marketing da Avon
A Avon encerra 2004 mais fortale-

cida, com crescimento de dois dígi-
tos sobre o faturamento de R$ 2,9
bilhões registrados em 2003. O valor
será divulgado em fevereiro, na pu-
blicação do balanço anual. A presen-
ça dos nossos produtos no Brasil foi
fortalecida pela base de revendedo-
ras autônomas, que hoje somam 900
mil pessoas. A consolidação da lide-
rança da Avon no segmento de cos-
méticos anuidade com a linha Renew
Clinicai — cujas vendas atingiram 4
milhões de unidades — está entre os
maiores feitos do ano. Não é um
produto de preço popular, daí a im-
portância dessa performance, que
colocou o País na liderança mundial
entre os 143 mercados da Avon e, ao
mesmo tempo, aumentou a penetra-
ção da marca na classe A.

Presidente e diretor de criação da Y&R
Depois de derrapar na curva nos

últimos três anos, passamos por ela e
estamos subindo a ladeira. Isso é mui-
to bom. Os investimentos estão cres-
cendo em torno de 12%, e a importân-
cia de se manter anunciando com
certa freqüência se tornou relevante
novamente. O negócio publicitário tem
uma característica econômico-finan-
ceira interessante: o segundo semes-
tre apresenta tradicionalmente cres-
cimento em relação ao primeiro. En-
tão, se começarmos bem 2005, pode-
remos ter um excelente desempenho
na segunda metade do ano. No entan-
to, diferentemente dos anos anterio-
res, quando duas ou três agências
estavam bem, agora muitas estão reto-
mando seus negócios. Em 2004, even-
tos como a Olimpíada e as eleições
municipais injetaram valor significati-
vo no mercado publicitário, que como

um todo deve crescer 10% ou mais em
2004. Quanto ao nosso faturamento,
estimamos uma subida entre 20% e
25% neste ano, quando reforçamos
nosso aprendizado diário: foco, suor,
dedicação, acompanhamento e idéia!

Diretora corporativa de
publicidade da Abril

A publicidade apresentou cresci-
mento real depois de muitos anos. O
meio revista não cresceu tanto quan-
to o mercado total, já que o varejo
continua se destacando como o prin-
cipal investidor e, nesse sentido, está
mais próximo da TV. O meio televisi-
vo, por sinal, atraiu boa parte das
empresas, ainda ávidas por resulta-
dos rápidos. De qualquer forma a
economia estável certamente aumen-
ta a confiança de quem investe em
comunicação. Cada vez mais o relacio-
namento entre cliente, agência e veí-
culo se mostra necessário para alcan-
çar melhores resultados na publici-
dade. O sucesso de estratégias comer-
ciais só será obtido se todos conhece-
rem melhor as demandas uns dos
outros. Quanto ao faturamento, a
Abril deve crescer em tomo de 12%
neste ano, um patamar um pouco
inferior ao do mercado publicitário,
que irá encerrar 2004 com cresci-
mento de aproximadamente 20%.

Diretor geral de comercialização da
Rede Globo de Televisão

O ano de 2004 deixa um balanço
positivo. A economia do País deu
claros sinais de recuperação e, com
isso, o setor de comunicação reagiu,
voltando a registrar crescimento na
faixa de 20%. Para as TVs, foi um
bom ano. A Olimpíada foi uma opor-
tunidade para o mercado publicitá-
rio e para a TV Globo em especial,
que investiu na aquisição dos direi-
tos de transmissão, mobilizou gran-
des equipes, recursos tecnológicos e
comercializou com sucesso seu pro-
jeto. Já as eleições municipais não
causaram grande impacto em seg-
mentos maiores como o nosso. A
Rede Globo vai encerrar o ano com
bons resultados, mantendo sua parti-
cipação de mercado.
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Presidente da Associação de
Mídia Interativa (AMI)

Este, sem dúvida, foi o melhor ano
para a publicidade interativa no Brasil.
A perspectiva é fecharmos 2004 com
crescimento de 30% na receita publici-
tária, além de um movimento estima-
do em R$ 2 bilhões no comércio eletrô-
nico. Isso tudo apesar de a realização
da Olimpíada não ter causado o impac-
to que esperávamos e, no que se refere
às eleições municipais, os políticos bra-
sileiros ainda não terem descoberto o
potencial da web perante o público
formador de opinião. Em compensa-
ção, a base de usuários de banda larga
deve encerrar o ano em tomo de 45%
dos acessos residenciais, enquanto os
usuários ativos vão somar perto de 12
milhões de pessoas.

Gerente de comunicação e marketing
da Golden Cross

A Olimpíada provocou o aumento
da visibilidade da marca Golden
Cross: a empresa fechou contrato com
o Comitê Olímpico Brasileiro para
oferecer assistência médica aos atle-
tas e aproveitou o momento para
lançar uma nova campanha publici-
tária nas principais capitais do País.
Também com os Jogos Olímpicos
como mote, lançamos entre nossa
equipe de corretores um programa
para incentivar as vendas. Outro for-
te investimento em mídia teve como
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Diretor de mercado anunciante de
O Estado de S. Paulo, Jornal da

Tarde e Portal Estado
O ano de 2004 foi bom se compa-

rado a 2003, quando havia instabili-
dade política e econômica. A nossa
principal realização no período foi a
reestruturação do Jornal da Tarde, no
primeiro semestre, e do Estadão, no
segundo. Redefinimos os produtos,
inovamos, modernizamos e criamos
novos cadernos com assuntos que
envolvem o cotidiano das pessoas.
Estamos oferecendo muito mais in-
formação, de maneira mais prazerosa
aos leitores. Em relação ao faturamen-
to publicitário, tivemos alguns merca-
dos que sofreram redução e outros
que apresentaram melhor desempe-
nho. O imobiliário, por exemplo, deve
fechar o ano abaixo das nossas expec-
tativas; empregos e leilões iniciaram
uma recuperação no quarto trimestre;
turismo apresentou resultados satis-
fatórios. A implantação de um novo
formato de atendimento proporcio-
nou um bom retorno à publicidade
legal. No que se refere aos eventos
externos, a Olimpíada trouxe frutos
positivos, ao passo que as eleições
municipais provocaram uma freada
no mercado durante o período pré-
eleitoral. Em faturamento, o JT deve
crescer 21%; o Portal, 10%; e o Esta-
dão, 4%. Todos estão mais exigentes,

foco os planos da Golden Cross vol-
tados a pequenas, médias e grandes
empresas. O resultado desse esforço
pode ser medido por nossa expecta-
tiva de faturamento em 2004: cresci-
mento de 20% sobre os R$ 700 mi-
lhões contabilizados em 2003.


