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Apesar da onda gigante de
denúncias que varre o cenário
político do País, maio e junho
foram bons para o mercado
publicitário com exceção
do resultado de mídia exterior,
que teve recuo no faturamento
nesses dois meses. Os números
do Projeto Inter-Meios referen-
tes ao primeiro semestre do
ano apontam para um cresci-
mento nominal de 18,11% no
investimento em comunicação
em relação ao mesmo período
de 2004.

Se considerada a inflação
de 3,4% na primeira metade de
2005, de acordo com o índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), o incremento real foi de
9,7%. A expectativa para o se-
gundo semestre é positiva, tanto
por parte da mídia como das
empresas. Anunciantes ouvidos
por Meio & Mensagem adiantam
que não pretendem suspender
ou retardar aplicações por conta
da crise (verbox).

No setor a projeção é de
que o ano feche com aumento
da ordem de 12%. A avaliação
é de que o desempenho no
segundo semestre não será tão
expressivo como o do primeiro
(no que tange a igual período
do ano passado) porque a base

de comparação é alta. Ou seja,
os negócios estavam bastante
aquecidos na segunda metade
de 2004, movimento que se fez
sentir inclusive no início de
2005 o primeiro trimestre
teve desempenho 16,46% su-
perior aos três meses iniciais
do ano passado.

Responsável por 61,7% das
verbas aplicadas em mídia, a
TV aberta puxou o crescimento
do mercado, com faturamento
19,63% maior - na casa dos
R$ 4,37 bilhões, contra R$ 3,65

bilhões do período janeiro-junho
de 2004. Mas o melhor resultado
foi o da TV por assinatura, com
ampliação de 30,06%. No entan-
to, como em valores absolutos
o meio ainda mobiliza poucos
recursos (R$ 146,53 milhões
no período) sua participação se
manteve em 2,1%.

O segundo desempenho
mais positivo foi o do meio
revista, que experimentou um
terceiro bimestre muito bom e
ao fim do semestre registrou
crescimento de 20,69%, che-

Anunciantes mantêm investimento
Os veículos preferem manter

uma expectativa conservadora
de crescimento do mercado
publicitário para 2005, mas a
posição dos anunciantes avaliza
uma perspectiva um pouco mais
otimista. Nenhum dos que fo-
ram ouvidos por M&M declarou
intenção de frear investimentos
por conta do cenário político
nem demonstrou preocupação
com o fato de 2006 ser um ano
de eleição majoritária.

Segundo maior anunciante
do mercado nacional, a Unilever
argumenta que está no Brasil há
mais de 75 anos e já vivenciou
diversos cenários externos sem
ter alterado em nada seu com-
promisso com o País e o inves-
timento no negócio. De acordo
com Marcos Freire, gerente de
comunicação externa da empre-
sa, os planos nacionais no que
diz respeito à dinâmica interna
do negócio e ao relacionamento
externo se baseiam em metas

e premissas de longo prazo. A
Unilever, segundo ele, não modi-
ficou em nada sua agenda e seu
planejamento estratégico.

Na Kaiser o cenário político
não afetou as decisões mercado-
lógicas, pois a empresa acredita
no crescimento da economia e
do mercado de cervejas. Com
essa perspectiva, os investi-
mentos, tanto em comunicação
quanto em novos projetos, serão
integralmente mantidos. O mes-
mo acontece na São Paulo Alpar-
gatas, que procura dar prosse-
guimento uma política constante
de investimentos, chova ou faça
sol. "Somos bem previsíveis,
costumamos comprar pacotes
como o futebol da Globo e, para
nós, não muda nada. Até porque
a economia está descolada da
questão política", afirma Rui
Porto, diretor de comunicação
e mídia da companhia.

O Carrefour reafirma sua
disposição de neste ano inves-

tir R$ 600 milhões no Brasil e
garante que as turbulências po-
líticas não interferiram nem vão
interferir em nenhuma decisão.
Em primeiro lugar, porque suas
atividades são planejadas com
antecedência e visam resulta-
dos de médio e longo prazos. E
depois porque considera que os
índices econômicos do País se
mantêm favoráveis, mostrando
uma economia saudável. Os
investimentos em comunicação
tampouco foram alterados. Em
junho, a rede investiu pesado
em publicidade para divulgar
seu 30º aniversário e, em julho,
sustentou o ritmo.

Para as montadoras de veí-
culos - - que acumulam alta de
9,6% nas vendas de janeiro a
julho deste ano, em compara-
ção ao mesmo período de 2004,
segundo dados da Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfa-
vea) —, a crise política em nada
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e em ritmo de crescimento
expansão de 18,1% no primeiro semestre deste ano

gando aos R$ 587,49 milhões
de faturamento e 8,3% de
participação. As demais mídias
apresentaram incremento abai-
xo da média do mercado, com
destaque para o rádio, cuja ex-
pansão foi de apenas 10,68%,
ou R$ 305,24 milhões.

A participação do meio
ficou em 4,3%, praticamente
a mesma da obtida pela mídia
exterior (4,4%). Esta última,
no entanto, cresceu 16,29%,
chegando a R$ 317,11 milhões,
valor superior ao do rádio.
No caso específico da mídia
exterior (ver quadro) vale

destacar os bons resultados dos
painéis (68,36%), dos painéis
eletrônicos (56,37%) e da mídia
móvel (55,13%).

Os jornais experimentaram
boa recuperação em maio e
junho, mas ainda assim fecha-
ram o semestre com aumento
de apenas 13,27% e um total
de R$ 1,23 bilhão faturados no
período, o que corresponde a
17,5% das verbas direcionadas
à mídia. "Caçula" entre os ca-
nais, a internet ficou novamente
próxima da média geral, com
faturamento 15,42% maior (R$
119,85 milhões) e participação

de 1,7% do total de investimen-
tos publicitários.

OTIMISMO MODERADO
Os veículos preferem manter

uma expectativa conservadora
de crescimento do mercado
publicitário para 2005, mas a
posição dos anunciantes avaliza
uma perspectiva um pouco mais
otimista. Nenhum dos que foram
ouvidos por M&M declarou in-
tenção de frear aplicações por
conta do cenário político nem
demonstrou preocupação com
o fato de 2006 ser um ano de
eleição majoritária.

afetou os planos para o último
quadrimestre do ano e para
2006. General Motors, Ford e
Fiat, as três maiores anuncian-
tes do setor, respectivamente
em sétimo, nono e lle luga-
res, de acordo com o ranking
geral da publicação Agência
& Anunciantes, segue com a
programação de investimen-
tos em mídia e no lançamento
de produtos.

A Fiat, por exemplo, está
pronta para apresentar o Idea,
enquanto a GM prepara o lan-
çamento do novo Vectra, em
outubro - - um projeto no qual
devem ser investidos cerca de
R$ 650 milhões. A GM também
conserva inalterável o projeto
de duplicação do seu complexo
industrial em Gravataí (RS),
que aumentará a produção
anual de 120 mil para 230 mil
unidades até 2007, permitindo
a contratação de 1,5 mil fun-
cionários. Já a Ford afirma que
está revendo para baixo a sua
cota de exportação, mas que
isso não tem nada a ver com a
crise política - - a decisão está
relacionada à desvalorização do

Rui Porto, da Alpargatas: economia descolada da questão política

câmbio e ao aumento do preço do
aço, principal insumo.

No setor varejista, a maior
rede de móveis e eletrodomés-
ticos do Nordeste do País, a Insi-
nuante - - do Grupo In, da Bahia
-, não acredita que a crise polí-

tica possa se tornar econômica.
"A blindagem da economia está
funcionando bem em relação ao
nosso consumidor, até porque
o varejo permanece dinâmico
neste ano", declara seu diretor
comercial, Rodolfo França Jr.
"Em parte por causa do câmbio,
alguns produtos como DVDs,
TVs de tela plana, computadores
e celulares de última geração
tornaram-se fenômenos de venda

e vêm motivando o consumi-
dor a ousar novas compras,
numa atitude completamente
contrária ao comportamento
de prudência e acomodação",
completa o executivo. A Vivo,
maior operadora do País e
também a principal anunciante
do setor de telecom, segundo
o A&A atesta a boa demanda.
De acordo com a assessoria de
imprensa da operadora, não
houve nenhuma mudança nos
planos de investimento por
conta da crise política. No ano
passado, a Vivo investiu R$ 153
milhões em mídia,
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