
Mídia: o futuro já chegou

Para quem ainda crê que as verbas publicitárias correspondem à metade
dos gastos totais de comunicação de marketing, não deixará de ser um
choque saber que essa percentagem não passa hoje dos 20%. Mas o grande
vilão não é a internet, como muitos gostam de dizer.

Quem está levando o grosso das verbas da comunicação com o mercado é
o grande varejo - as modernas catedrais do consumo.
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nossa mídia publicitária nos últimos
anos são de tal monta, que nos
fazem crer que o futuro na verdade
já chegou. Essas mudanças são de
vários tipos e para entendê-las me-
lhor é preciso considerar a mídia
publicitária como parte do contexto
maior que é a comunicação merca-
dológica. Neste tipo de comu-
nicação, além das mídias tradi-
cionais (jornais, revistas, rádio,
televisão aberta, cinema e outdoor)
devemos também incluir as mídias
emergentes, como a internet, te-
lemarketing, eventos e feiras, mar-
keting esportivo, mundo da moda,
música e entretenimento, marketing
de relacionamento, promoções e
merchandising no ponto- de-venda
etc. A lista é quase infindável e os
valores envolvidos são astro-
nômicos. Em um levantamento
cuidadoso que realizamos (vide
figura 1), combinando fontes oficiais
(quando disponíveis) e estimativas
de profissionais de várias áreas,
chegamos ao espantoso total de R$
56,476 bilhões de investimentos em
2004. Nesse total, a propaganda em
mídia representou R$ 11,202
bilhões, ou seja cerca de 20% do
total. Este é o primeiro levantamento
deste tipo que se faz no Brasil e
certamente terá de ser bastante
aperfeiçoado. Mas já nos dá uma
idéia mais precisa da posição
relativa da propaganda em mídia,

no conjunto da comunicação com
o mercado. É evidente que não
computámos neste cálculo o tra-
balho de comunicação pessoal
desempenhado por centenas de
milhares de vendedores e repre-
sentantes comerciais.

A PROPAGANDA
ESTÁ PATINANDO

Se analisarmos especificamente os
investimentos publicitários na
mídia tradicional (vide figura 2),
verificamos que a propaganda teria
crescido ligeiramente, ou mesmo
encolhido nos dez anos entre 1994
e 2004, segundo a fonte consul-

tada. De acordo com a Intermeios,
a propaganda (transformada em
dólares) teria atingido US$ 4,607
bilhões em 2004 com um cres-
cimento de apenas 18% em rela-
ção a 1994. Se considerarmos o
serviço Monitor/'Nielsen que mede
a propaganda a preços de tabela,
o resultado terá sido pior. A propa-
ganda em mídia teria sido de US$
4,635 bilhões em 2004, com um
declínio de 30% em relação a 1994
(vide figura 2).

Quais seriam as razões desse re-
sultado desanimador? Se anali-
sarmos o comparativo dos grandes
setores anunciantes, entre 1994 e
2004, chegamos à primeira con-
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clusão. Esses números fornecidos
pela Intermeios mostram que nesses

dez anos os anunciantes de produtos

de consumo e de bens duráveis,
como alimentos, produtos de higiene

e limpeza e utilidade doméstica

caíram drasticamente de impor-
tância. O varejo, como anunciante,

TOTAL DE INVESTIMENTO EM PROPAGANDA

Figura 2

também perdeu importância. Em
compensação surgiram em 2004
muitos setores novos que prati-
camente não anunciavam em 1994.

Não é difícil adivinhar o que acon-

teceu. Os fabricantes de produtos
de consumo e bens duráveis não
fazem mais da propaganda o seu

meio básico de comunicação com
o mercado. Eles continuam preo-
cupados com a defesa de sua ima-

gem de marca, mas, pressionados
pela concorrência, estão sendo
obrigados a investir no ponto-de-
venda uma boa parte do que antes

dest inavam à publ icidade de
marca. São comuns os casos de

grandes empresas fabricantes de
produtos de consumo que hoje

investem em comunicação no

ponto-de-venda (merchandising,
aluguel de espaços, demonstra-
ções e promoções, campanhas
cooperativas etc.) mais do que
investem no conjunto de mídias
ditas tradicionais. O mesmo ocorre
com os fabr icantes de bens e

utilidades eletrodomésticas, reven-
didos através das grandes lojas do
tipo da Casas Bahia, Magazine
Luiza, Marabrás, Ponto Frio etc.

Apenas uma dessas lojas - Casas
Bahia - responde pela venda de
12% a 15% de todos os televisores
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comercializados no país. São
comuns também os casos de
grandes redes de supermercados
que respondem por percentuais
elevados (de 10% a 12%) das
vendas totais dos grandes fabri-
cantes de produtos alimentícios,
bebida, artigos de higiene pessoal,
limpeza e toucador.

O VAREIO AGORA É
VISTO COMO
CENTRO           DE
DIFUSÃO DA MARCA

Na verdade, as grandes redes de
varejo de hoje são autênticas cate-
drais do consumo, reverenciadas
por milhões de famílias que as vi-
sitam com mais regularidade do
que vão às igrejas. Para esses mi-
lhões de compradores as marcas
expostas nas prateleiras e gôndolas
são, implicitamente, de boa quali-
dade, pois têm o aval do super-
mercado ou loja que o expõe à
venda. Nossos estudos mostram
que os nomes dessas grandes lojas
gozam agora de um prestígio e
lealdade que far iam inveja às
marcas de produtos tradicionais.
Não é por outro motivo que cerca
de 90% dos produtos expostos à
venda em supermercados não
fazem propaganda. Para atrair o
consumidor, eles investem em
embalagens cada vez mais
bonitas. Isto está cr iando um
mercado inteiramente novo para
os nossos designers e produtores de
embalagem, hoje incluídos entre
os melhores do mundo, de tal
forma que o Prof. Fábio Mestriner
organizou para a ESPM um curso
especial sobre a gestão de
embalagens.
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A INTERAÇÃO
JÁ É UM FATO

Curiosamente, uma das previsões
que mais se ouve sobre a mídia do
futuro é que deverá aumentar a
interatividade entre o transmissor e
o receptor da mensagem. De fato,
tudo isto é verdade, mas não é na
internet ou na televisão a cabo, mas
sim no varejo moderno que esta
interação está se fazendo de forma
mais intensa. É no varejo que ocorre
a interação total entre o comprador
e o produto, quase sempre sem a
interferência de vendedores. Este fato
abre uma imensa gama de novas
possibilidades de persuasão que
ainda não foram integralmente
aproveitadas por nós.

A DANÇA
DOS VEÍCULOS
TRADICIONAIS

Na comparação do "mix" de veí-
culos usados em 1994 e 2004, pou-
cas mudanças nos chamam a
atenção. Mas nota-se que a televisão
e o rádio ganharam terreno, enquanto
as revistas se mantiveram estáveis
(com pequena variação positiva) e
os jornais e outdoors registraram
perda em sua importância relativa
(veja figura 3). A televisão a cabo,
ou por assinatura, manteve-se
praticamente estagnada. Mas entre
as mídias emergentes, houve um
crescimento espetacular da inter-
net, com R$ 1 76 milhões em 2004
ou seja, cerca de 40% dos
investimentos em revistas. A
internet é, realmente, a grande
novidade entre as mídias que
podem ser programadas e contro-
ladas pelas agências de propa-

ganda. Sua importância como
veículo publicitário é apenas mais
um aspecto da importância que
vem adquirindo. Como meio de
vendas diretas (varejo digital) a
internet faturou cerca de R$ 9,8
bilhões em 2005. Para se ter uma
idéia do que isto representa, basta
que se diga que a maior rede de
varejo brasileira (Grupo Pão de
Açúcar) faturou cerca de R$ 16
bilhões em 2005. Além disso, a in-
ternet está se transformando, rapi-
damente, em um veículo básico
de comunicação não publicitária,
principalmente entre o público
mais jovem. Uma instituição
como a ESPM, por exemplo,
depende hoje, fundamentalmente,
da internet para comunicar-se com
milhões de jovens em todo o país,
que se interessam por seus cursos
de graduação e pós-graduação.

T E N D Ê N C I A S
E PERSPECTIVAS

Em maior ou menor grau, todas as
mídias tradicionais estão sendo

afetadas pelas transformações em
curso. Todas elas estão estagnadas,
ou mesmo perdendo faturamento
publicitário. Mas existe consenso,
entre os especialistas, sobre as dife-
renças nas tendências a médio
prazo. Os jornais e revistas pare-
cem ser os mais atingidos pela
perda de leitores e suas tiragens são
menores do que eram há dez anos.

Em depoimento recente publicado
na Revista da ESPM (vide edição
de setembro/outubro de 2005), Ruy
Mesquita, editor-chefe do Estadão,
revelou que a idade média dos
leitores de jornais não pára de
crescer. Isto significa que não está
havendo um aporte de novos
leitores, suficiente para manter o
equilíbrio etário. Agora, em entre-
vista publicada nesta edição,
Thomaz Souto Corrêa, vice-
presidente do conselho editorial do
Grupo Abril, acrescenta mais um
dado tristonho: na mídia mundial,
o leitor dedica hoje dez minutos à
leitura do jornal diário, enquanto
esse tempo era de vinte minutos,
há dez anos. Falando de revistas,

INVESTIMENTO POR VEÍCULO
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ele faz uma constatação melan-
cólica. Morrem, todos os dias,
milhares de leitores de revistas e
nascem milhares de futuros inter-
nautas mas já estão surgindo em
alguns países da Europa os primeiros
sinais de reação. Trata-se dos jornais
de distribuição gratuita, de cresci-
mento extraordinariamente rápido.
Na Espanha, por exemplo, esses jor-
nais gratuitos já respondem por
cerca de 50% da circulação total
dos jornais.

Estamos falando, evidentemente, de
transformações lentas que levarão
muitos anos para modificar, radical-
mente, o panorama atual. Além
disso, as revistas e jornais encontrarão
certamente, formas de reagir e
reconquistar pelo menos uma parte
do terreno perdido, como já apon-
tamos acima. Apesar de tudo, a
imprensa escrita continua a ser a
força dominante, quando se trata de
influenciar os líderes de opinião,
como ficou demonstrado na recente
crise política que abalou o país.

O rádio e a televisão também são
afetados pela concorrência digital,
mas em menor grau. O que está
acontecendo, mais do que perda
de audiência, é a progressiva
segmentação desses veículos. A
televisão aberta transformou-se em
grande veículo popular, presente em
90% dos lares brasileiros e isto define,
irremediavelmente, o conteúdo popu-
laresco de sua programação. Até
mesmo o telejornalismo foi trans-
formado em espetáculo. Quanto ao
rádio, somos de opinião que esse
veículo ganhará espaço nos próximos
anos, com o advento das transmissões
digitais e com a ênfase que está sendo
dada a jornalismo e serviços.

Thomaz Souto Corrêa, vice-presidente do conselho editorial do Grupo Abril,
acrescenta mais um dado tristonho: na mídia mundial, o leitor dedica hoje
dez minutos à leitura do jornal diário, enquanto esse tempo era de vinte
minutos há dez anos.
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Sobre a internet ainda é cedo para
fazer previsões. Seu crescimento
como canal de distribuição (varejo
digital), está sendo espetacular,
mas a sua utilização como veículo
publicitário está crescendo lenta-
mente. É evidente que a propa-
ganda na internet ainda não encon-"
trou a forma de emocionar os
internautas e, quem não emociona,
também não persuade.

Resta fazer uma referência às novas
formas de comunicação merca-
dológica, como o celular, telemar-
keting, feiras e eventos, mundo da
moda, marketing esportivo, ponto-de-
venda, advergames (jogos promo-
cionais) etc. No conjunto, essas novas
mídias continuarão a crescer, mas
com uma progressiva tendência à
segmentação. O que teremos, cada
vez mais é a possibilidade de
montarmos modelos variados de
comunicação, um para cada pro-
blema ou objetivo específico. A
capacidade de coordenar todos estes
meios tradicionais e emergentes, se
transformará em fator estratégico para
justif icar a sobrevivência das
agências de propaganda.

Aliás, nada garante que as agências
de hoje, na sua forma atual, conti-
nuarão a existir daqui a dez anos.
Haverá, certamente, muitas mu-
danças e vencerão aquelas que se
transformarem em parceiros estraté-
gicos de seus clientes, capazes de
coordenar modelos de comu-
nicação cada vez mais diversi-
ficados e complexos. Em nossa
opinião as agências do futuro serão
uma mescla da agência atual,
consultoria de marketing e empre-
sária de eventos.

Text Box
Fonte: Revista da ESPM, ano 12, v. 13, n. 1, p. 28-34, jan./fev. 2006.




