
No ataque: empresas de mídia apostam na Copa do Mundo para virar o jogo em 2006 

 MÍDIA

Retomada em curso

AS ÁGUAS turbulentas nas quais o
mercado de mídia navega poderiam
atormentar apenas os empresários e
executivos das companhias de comu-
nicação, que correm o risco de vê-las
a pique dependendo de um vento
mais forte no rumo das mudanças. O
problema é que hoje toda e qualquer
empresa e marca depende da comu-
nicação para ter sucesso. E, a menos
que elas estejam ligadas ao grande va-
rejo, que tem na televisão a forma
mais eficiente de falar com o público-
alvo de suas campanhas, ninguém
tem idéia sobre a maneira mais efe-
tiva de atingir outros tipos de consu-
midores. Isso porque, hoje, a maioria
dos brasileiros com algum poder
aquisitivo divide seu tempo entre de-
zenas de canais de TV por assinatura e
revistas segmentadas, sem contar a
infindável opção de informações tra-
zidas pela internet. Além de receber
dezenas de malas-diretas por mês,
promoções em cada evento que parti-
cipa e dezenas de mensagens todas as
vezes em que sai às ruas.

O "X" da questão
Como um anunciante de um carro
top de linha fala, por exemplo, com
compradores dispostos a gastar deze-
nas de milhares de reais em seu meio
de locomoção? Anuncia numa revista
com l milhão de leitores, sabendo
que sua campanha será vista por to-
dos, inclusive por pessoas de classes
sociais com quem não há interesse
em se comunicar? Ou prefere uma re-
vista de economia ou de estilo, cujos
leitores teoricamente têm poder aqui-
sitivo para comprar o carro? Monta
um estande na Daslu, num seminário
de negócios ou faz uma promoção
em Campos do Jordão durante o in-
verno? "A diversificação da mídia tem
deixado o mercado cada dia mais so-
fisticado", afirma José Carlos Salles
Neto, presidente do Grupo Meio &
Mensagem, o principal conglomerado
de notícias e análise de mídia do País.
"O que fará a diferença para o anun-
ciante é a competência da agência de
propaganda, que terá de determinar
qual veículo oferece a melhor relação

Regina Pedro - Depois de passar por momentos difíceis, o setor de mídia
começa a se recuperar. As receitas cresceram em 2004 e 2005
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custo-benefício, tendo-se
em vista a tendência cada
vez maior de segmentação."

O mercado, no entanto,
sofre de algumas miopias,
causadas basicamente por
vícios de remuneração. Ape-
nas uma pequena parte do fatura-
mento das agências de propaganda,
por exemplo, é proveniente do paga-
mento pela criação de campanhas ou
pela produção de peças publicitárias.
A maior parte da receita das agências
vem, na verdade, da intermediação do
espaço publicitário em que serão vei-
culados os anúncios de seus clientes,
em emissoras e publicações. Assim, a
agência fica com um percentual do
que o anunciante gasta com a veicula-
ção de cada anúncio.

Verbas mais gordas
As empresas de comunicação, eviden-
temente, querem atrair para si o maior
número possível de anúncios e acabam
fechando, com cada agência de propa-
ganda, um pacote anual chamado de
bônus por veiculação, o BV. Desse
modo, ao atingir o número de páginas
ou de exibições estipuladas, a agência
de propaganda ganha uma verba extra
dos meios de comunicação. Sendo as-
sim, cabe uma pergunta: como poderá
ela escolher a melhor mídia para seu
cliente se tem interesses financeiros
que a impelem a concentrar a veicula-
ção dos anúncios nos grandes grupos
de comunicação? "O risco de quebra
de confiança é todo da agência", diz
Salles Neto. "A possibilidade de perda
do cliente é muito grande para que se
invista o tempo todo nesse tipo de re-
torno de curto prazo."

As grandes empresas de comuni-
cação, no entanto, parecem estar
usando seu poder de mercado para
continuar atraindo as verbas publicitá-
rias, em alta nos últimos anos. No ano
passado, as receitas do mercado pu-
blicitário cresceram 20% em relação a
2003. Para este ano, Salles Neto pro-
jeta uma expansão de 15%. "Tal resul-
tado é surpreendente, principalmente
se levarmos em conta que houve pe-
sado corte nas verbas públicas depois

dos escândalos políticos que envolve-
ram o governo Lula no meio do ano",
diz ele. "Além disso, muitas empresas,
com medo das conseqüências do es-
cândalo para os negócios, também re-
duziram ou seguraram os investimen-
tos em publicidade."

Dados do Grupo
Meio & Mensagem mos-
tram que o maior cresci-
mento ocorreu no meio
televisão, com um fatura-
mento (estimado) 60%
superior ao de 2004.

"Foi um bom ano, com crescimento
de 11% a 12% para o mercado total e
de 12% a 14% para a TV aberta", diz
Octávio Florisbal, diretor-geral da TV
Globo. De acordo com ele, a Globo
acompanhará a evolução da TV aberta.

Para 2006, as perspectivas são po-
sitivas, em especial por dois fatores:
Copa do Mundo e eleições para presi-
dente, governadores, deputados fede-
rais e estaduais e senadores. "O cresci-
mento deve ficar entre 10% e 12%,
mas, se formos um pouco mais oti-
mistas, a expansão pode chegar a
15%", afirma Salles Neto, do Meio &
Mensagem. Florisbal, da Globo, con-
corda. "A mídia deve ter um olhar
otimista para o próximo ano, quando
deverá haver um crescimento da de-
manda interna impulsionado pelas
classes C, D e E", diz. "O mercado pu-
blicitário deve registrar uma expan-
são de aproximadamente 10%, to-

| mando por base uma projeção
realista."

[fonte: Mídia Dados, análise BDO Trevisan] *TV aberta

Apesar da segmentação, TV ainda é o veículo que atrai o maior número de anunciantes



Em termos reais, os investimentos em

publicidade diminuíram entre 2000 e 2003,

dado o baixo crescimento da economia.

Os setores de varejo, bens de consumo

e automotivo são os

principais anunciantes privados,

mas o governo federal também

exerce papel relevante

Mais da metade de todo o investimento

publicitário é destinada à televisão aberta. A

origem do investimento, entretanto, é mais

pulverizada entre os setores econômicos

A base de TV por assinatura

atinge menos de 10% dos lares

brasileiros. Como tecnologia

de distribuição, o cabo

predomina com 66% das

assinaturas e a Net

detém mais de um terço

dos clientes





Os limites impostos em
1975 procuram limitar o

crescimento indefinido de
oligopólios. No entanto, os
últimos desdobramentos

mostram um impasse
quanto à liberalização, que

interessa aos grandes
grupos em geral e foi

suspensa pela Justiça

Com a iminência de
uma descontinuidade
significativa no setor,
é difícil realizar
projeções, principal-
mente no longo prazo. No
curto, há uma tendência
de crescimento acelerado
do investimento
publicitário, principal-
mente por conta da
recuperação econômica
do País

A evolução tecnológica que
permite a digitalização
total e a comunicação

integrada e bidirecional em
grande escala permite

a convergência de mídias,
que muda completamente o
paradigma do setor e gera

preocupação nos
protagonistas do setor




