
Investimentos globais
de mídia frustram analistas
Zenith Optimedia e Universal McCann reduzem expectativas
e prevêem crescimento de apenas 4,8% em 2005

Cibele SANTOS

Os executivos de Wall Street
reunidos na semana passada em
Nova York para a 33a Media Week
Conference, promovida pelo
banco de investimentos UBS,
receberam boas e más notícias
dos analistas do mercado publi-
:itário global.

Do lado negativo, os índices
médios de crescimento dos inves-
timentos em mídia ficaram abaixo
da expectativa em 2005, desace-
lerados por uma confluência de
fatores que envolve o contínuo
aumento dos custos de mão-de-
obra, de criação de conteúdo e de
upgrades tecnológicos, o perma-
nente estado de desconfiança (e
confusão) dos anunciantes e de
seus departamentos de compras
(procurement) na hora de deci-
dir o quanto — e principalmente
em que — investir e o endureci-
mento do controle das práticas
financeiras das corporações após
os inúmeros escândalos que aba-
laram o mundo corporativo desde
as fraudes da Enrom.

Mas, por outro lado, a boa no-
tícia: os resultados de 2006 serão
melhores graças principalmente
aos eventos quadrienais da
Olimpíada de Inverno, dos jogos
europeus de futebol e das elei-
ções nacionais, além de serem
incrementados pelo contínuo
avanço da propaganda online e
pelo crescimento dos mercados
do leste da Europa, da América
Latina e da Ásia.

Steve King e Bob Coen, res-
pectivamente diretores de fo-
recasting da Zenith Optimedia
CPublicis Groupe) e da Universal
McCann (Interpublic Group of
Cos.), abriram o evento do UBS
com suas últimas estimativas
trimestrais para 2005 — as quais,
apesar da diferença de alguns
bilhões de dólares em termos de
volume, concordam em termos
de percentagem. De modo geral,
a impressão que ficou é de que o
mercado mundial de mídia está
muito mais volátil e imprevisível
do que os otimistas esperavam.
Coen reduziu sua estimativa de
investimentos globais deste ano
para US$ 570 bilhões, o que re-
presentaria um avanço de 4,8%
sobre 2004 (a previsão inicial era
de 6,1%), e avaliou o índice de
2006 em 6% (US$ 604 bilhões).
King, que em abril apostava em

uma expansão de 5,4%, também
rebaixou o índice para 4,8%,
prevendo um volume total de
US$ 403 bilhões em 2005 e de
US$ 427 bilhões no próximo ano
(ganho de 5,9%). Note-se que,
na conferência de 2004, os dois
especialistas haviam apostado
em mais de 6% para este ano.

Veja no quadro acima alguns
dados apresentados pelos "gu-
rus das previsões". As estimati-
vas para os EUA, o maior mer-
cado mundial de mídia, estão
destacadas no box abaixo.

ZENITH
A "estrela" da indústria foi

pesquisa de mercado, observou

King, com um avanço de 11%
em 2005, para US$ 23 bilhões,
sendo que o mesmo índice é
esperado para o período de 2004
a 2008. O share da internet nos
investimentos foi de 4,6% (6,4%
até 2008), devendo atingir US$
18 bilhões. "Se o meio online
fosse um país, estaria entre os
Top 5 em termos de tamanho
e crescimento — o mesmo que
uma nação da Europa Ocidental
crescendo à taxa de uma nação
asiática emergente", disse King.
Outros setores de expansão se-
riam mala direta, listas (páginas
amarelas, de preços e outras
promoções), relações públicas,
telemarketing e inúmeras mídias

especializadas.
Os países que mais teriam

contribuído para o avanço são
Brasil, Rússia, índia, Indonésia e
China, os quais, apesar de terem
representado juntos apenas 8%
do total em 2005, entre 2004 e
2008 responderão por 30% do
crescimento global. Em contras-
te, os cinco maiores mercados
europeus (Reino Unido, Alema-
nha, França, Itália e Espanha)
contribuirão com 11%, mas o
share combinado cairá de 19%
para 17% no mesmo período.

Para 2006, aposta King, o
total atingirá US$ 427 bilhões,
um avanço de 5,9% sobre este
ano. Em 2007, entretanto, ha-

verá uma leve desaceleração,
para 5,7%. A internet continua-
rá adicionando dois dígitos aos
investimentos, mas os 23,6% de
avanço projetados para 2006
(US$ 22 bilhões) ficariam abai-
xo dos 28,7% previstos para
entre 2004 e 2005.

O desenvolvimento do mer-
cado chinês será "desproporcio-
nalmente" mais rápido do que o
dos EUA e da Europa, disse King,
mas os maiores avanços virão da
África e do Oriente Médio (US$
24 bilhões em 2006, 16% acima
do obtido neste ano). A América
Latina baterá a Ásia-Pacífico,
com índice de 8,1% versus 6%
(para US$ 19 bühões e US$ 87
bilhões, respectivamente), mas
mostrará um declínio significati-
vo comparado aos 17,3% de 2004
a 2005. A América do Norte se
sairá apenas um pouco melhor
do que a Europa, com 5,1% (US$
182 bilhões).

Os investimentos de 2007
crescerão 5,7% sobre 2006,
para US$ 451 bilhões, alinhados
às tendências de longo prazo da
economia mundial. Em 2008, o
índice crescerá ligeiramente,
para 6%.

MCCANN
Dizendo-se surpreendido

pela desconfiança dos anuncian-
tes, que estariam muito mais
cautelosos com seus budgets do
que ele esperava, Coen aposta
em avanço de 6% em 2006, para
US$ 604 bilhões. Mas adverte:
"Não esperamos um boom, ape-
nas um cenário um pouquinho
melhor". A maioria dos países
industrializados não avançarão
mais do que 5%, sendo que os
grandes crescimentos virão de
Rússia (32%), Eslováquia (25%)
e Brasil (23%), seguidos por
China (20%), Argentina (15%)
e México (10%).
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