
A publicidade sob alta tensão
Mesmo com crise política que teve a propaganda como cerne, os atores da indústria da comunicação não só
cumpriram as expectativas de desempenho do setor como em vários casos as metas foram plenamente suplantadas
ARNALDO COMIN

Muito já se falou
sobre a ética na
propaganda e
a honestidade

das empresas ao
divulgar seus produtos para a
população, mas nunca a indús-
tria publicitária foi tão questio-
nada sobre sua atividade como
no momento em que se viu
no centro de um escândalo de
corrupção que chacoalha os ali-
cerces do governo de Luiz Inácio
Lula da Silva. De uma hora para
outra, profissionais que militam
há décadas no setor passaram a
saia-justa de ser comparados a
"um tal" de Marcos Valério, sócio
das agências DNA e SPMB, de
Minas Gerais, até então ilustre
desconhecido do mercado.

Depois de Valério a crise se
aprofundou, derrubando a dire-
toria de marketing do Banco do
Brasil e colocando sob pesadas
acusações uma das estatais de
maior credibilidade do País, os
Correios. A mesma correnteza
arrastou ainda figuras bem mais
notórias da publicidade, como o
braço direito de Lula na campa-
nha eleitoral, Duda Mendonça.

Embora as denúncias te-
nham atrapalhado o mercado
no segundo semestre, pela pri-
meira vez o Brasil parece estar
enfrentando uma crise política
sem que esta afete a economia
com iguais proporções. Enquete
feita pelo Meio & Mensagem
entre os principais anunciantes,
agências, veículos e fornecedo-
res mostra que os atores ligados
à indústria da comunicação não
só cumpriram as expectativas de
desempenho do setor como em
vários casos suas metas foram
plenamente suplantadas.

De um total de 78 consultas,
54% das empresas declararam
que os resultados de 2005 atin-
giram as metas originais, 35,5%
superaram as previsões e apenas
10,5% amargaram resultados
aquém do esperado. A sondagem
consistiu no envio de questioná-
rios via e-mail para os 50 maiores
anunciantes e as 25 principais
agências, além de entidades de
classe e algumas das mais repre-
sentativas empresas dos segmen-
tos de mídia, produção e serviços
especializados de marketing.

Em termos concretos, a indús-
tria da propaganda aparenta ter
consolidado um movimento de
retomada do crescimento iniciado
em 2004, quando a área registrou
incremento de 22,1%, chegando
ao volume de R$ 18,5 bilhões. Para
este ano, o mercado trabalha com
a expectativa mínima de expansão
de 15%, o que dará um avanço real
de 10%, uma vez que a inflação
prevista para 2005 não deverá
superar os 5,5%.

O resultado é bem mais expres-
sivo se for considerada a perspec-
tiva de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro, que
deverá oscilar entre 2,3% e 2,6%,
sob vaias do mercado.

AMBIENTE ESTÁVEL
Apesar de a queda de 1,2%

no PIB no terceiro trimestre cau-
sar certo temor, os fundamentos
econômicos do País apontam
para um desempenho estável
na economia como um todo. A
lenta recuperação da renda e a
perda de fôlego das exportações
em função do real valorizado
acabaram fazendo com que as
atenções se voltassem para o
mercado interno. Some-se a isso

a entrada de dinheiro novo no
consumo provocada pela onda
de crédito consignado estimu-
lada pelo governo.

Dessa maneira, alguns segmen-
tos, como o automotivo, deverão
superar 5% de expansão nas ven-
das, em um total de 2,3 milhões
de unidades comercializadas,
segundo estimativas da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea). Para o
varejo, porém, não será neste ano
que o setor reencontrará a rota do
crescimento.

A Federação do Comércio do
Estado de São Paulo (Fecomer-
cio) prevê um incremento abaixo
da atividade econômica global, o
que sinaliza ampliação inferior a
2% no ano.

Outras áreas que funcionam
como bons termômetros da ati-

vidade econômica mostram que
2005 trará resultados modestos,
porém fora da linha vermelha. É
o caso da indústria de embala-
gens, que não prevê crescimento
neste ano, mantendo-se estável
em relação a 2004. A indústria
de transformação, que vem apre-
sentando recuos pontuais nos
últimos meses, também deverá,
no máximo, andar em linha com o
PIB. Estimativa da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) aponta para um aumento
no nível da atividade industrial em
torno de 2,5% ao ano.

Levado à comparação com o
ambiente macroeconômico, o se-
tor da propaganda demonstrou ter
sobrevivido a seu mais duro teste
de credibilidade com resultados
positivos, ainda que passando
por alguns percalços. Na mídia, a

crise no governo gerou uma "
riga" visível de faturamento logo
a partir de julho motivada pelo
clima de instabilidade que afetou
o mercado anunciante. Como
efeito colateral, segmentos como
o de produtoras amargaram com
a redução de contratos, incluin-
do projetos do próprio governo
que foram temporariamente
engavetados.

A partir do momento em
que o ápice da crise política
deu sinais de ter passado, sem
a ameaça de ruptura institucio-
nal, as empresas começaram a
retomar suas prioridades, o que
pode ser medido pelo nível de
atividade das agências de publi-
cidade no terceiro trimestre e
pela promessa implícita de um
Natal bastante aquecido para o
mercado da comunicação.
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