
Crescem inserções de produtos no conteúdo de mídia
Estados Unidos e Brasil lideram em volume, posição que deve ser mantida até o fim da década
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Os estúdios de cinema e TV,
que há poucas décadas exibiam
marcas e produtos em seus
filmes e programas na base de
simples permuta com alguns
anunciantes (por exemplo, a
inserção de imagens de uma
companhia aérea em troca de
passagens), perceberam nes-
te meio tempo que a prática
pode se transformar em um
rico filão. Em meados deste
mês, dados da PQ Media LLC
e da iTVX confirmaram, pela
primeira vez em âmbito global,
a extensão da mudança do sis-
tema tradicional de inserções

- baseado em permuta e valor
agregado para um modelo
remunerado, fonte de receitas
adicionais que têm avançado
em dois dígitos desde o começo
desta década.

"Uma nova ordem mundial
da mídia está emergindo, ali-
mentada não só pelo medo de
tecnologias que eliminam comer-
ciais, mas também por dúvidas
sobre a eficácia da propaganda
tradicional e, em alguns países,
pela busca de novas fontes
de receita para compensar o
declínio de subsídios governa-
mentais. À medida que
os profissionais de marca
procuram estabelecer co-
nexões emocionais com os
consumidores, a inserção
de produtos deixa de ser
apenas uma nova tática de
marketing para se tornar
uma estratégia-chave de
escala global, que enfatiza
o valor da integração sem
costura da marca", disse
Patrick Quinn, presidente
da PQ Media. Segundo ele,
essa estratégia tem evoluí-
do rapidamente para incluir
novos canais alternativos
de mídia, como websites,
videogames, músicas e ar-
tigos de jornais e revistas,
que contribuirão para tri-
plicar os investimentos em
inserções pagas até 2010.

US$ 721,8 milhões (20,5%). As
"outras mídias" - que incluem
revistas, jornais, videogames,
internet, música, livros e rádio

- responderam por apenas US$
58,1 milhões, embora tenham
avançado 32,3% (ver tabela).

A pesquisa Global Product
Placement Forecast observa que,
se fossem computados os valores
das inserções não remuneradas
(permuta/exposição), o grande
total global teria somado US$
5,99 bilhões em 2005 (avanço de
27,9%). Os líderes da categoria
paga, Estados Unidos e Brasil,
também dominaram o ranking
dos Top 5 dessa categoria mais
ampla, guardadas as proporções
— EUA com volume de US$ 4,48
bilhões contra US$ 333,6 milhões
do Brasil, embora o nosso país te-
nha avançado mais rapidamente
(42,6% versus 29,5%).

O mercado global deverá se
manter aquecido em 2006, prevê
o relatório, avançando 24,3% até
o fim do ano, para somar US$
7,45 bilhões. Desse total, US$
4,38 bilhões ainda virão de per-
mutas (adição de 15,8%), contra
US$ 3,07 bilhões das inserções
pagas (38,8%).

2005-2006
Segundo dados parciais

disponibilizados pela PQ
Media, os 15 mercados
monitorados investiram
um total de US$ 2,21 bi-
lhões em inserções pagas
de produtos em 2005, o
que representou um salto
de 42,2% em relação ao
registrado no ano ante-
rior. Televisão ficou com
a maior fatia, de US$ 1,4
bilhão (avanço de 56,8%),
seguida por cinema, com

2005-2010
Até o fim da década, somadas

inserções pagas e permutas, o
volume mundial deverá ser de
US$ 13,96 bilhões, com taxa
composta de crescimento de
18,4% (comparada a 18,9%
entre 2000 e 2005). As inser-
ções pagas já terão superado as
permutas e exposições, prevê o
estudo, por US$ 7,55 bilhões a
US$ 6,42 bilhões.

As inserções pagas em TV
aumentarão sua distância sobre
cinema e outras mídias na prefe-
rência dos anunciantes, atraindo
US$ 5,56 bilhões (crescimento
de 31,2%), comparados a US$
1,77 bilhões de cinema (19,6%)
e US$ 221,3 milhões de "outras
mídias" - as quais, por outro
lado, terão avançado de US$ 77,7
milhões em 2006 para US$ 221,3
milhões (30,7%), estimuladas
pela maior demanda de inserção
em videogames e produtos onli-
ne dirigidos aos consumidores
de 18 a 34 anos.

MÍDIAS
Vários fatores estimularão

o crescimento da categoria TV
nos próximos anos, diz a PQ

Media. Nas Américas, isso
acontecerá em virtude do
aumento da preferência por
inserções pagas, associa-
do ao aperfeiçoamento de
sistemas de mensuração. O
Nielsen Product Placement
Services, lançado pela Niel-
sen em 2003, já monitora
as grandes redes abertas e
determina quantas pessoas
viram a inserção. O In-Pro-
gram Performance, da LAG
Research, não apenas cata-
loga as menções a produtos,
mas também seu impacto
e destaque em cena, mu-
danças de recall e nível de
compreensão da mensagem.
No database do Branded
Entertainment Reporting
Service, da TNS Media, o
anunciante pode pesquisar
marcas individuais ou cate-
gorias de produtos e checar
a programação em que são
veiculadas.

No mercado europeu,
fortemente regulado, a apro-
vação da diretriz Television
Without Prontiers, que co-
meçará a vigorar em 2008,
deverá gerar um avanço de
três dígitos nas inserções
em muitos dos países mem-
bros da União Européia.
Já na região Ásia-Pacífico,
a proliferação de acordos
significará novos modelos

de preços, mais sofisticados.
No setor de cinema, todas

as regiões do mundo serão be-
neficiadas pela multiplicação de
pacotes de promoções casadas,
que lincam as inserções nas telas
grandes a ações de TV, internet
e varejo.

As "outras mídias", como já
citado, avançarão 30,7% nos
próximos cinco anos, e apesar
dos protestos dos que pregam a
isenção da imprensa também re-
vistas e jornais passarão a exibir
cada vez mais produtos e marcas
misturados aos editoriais.

PAÍSES
Com investimentos de US$

5,48 bilhões projetados para
2010, os EUA continuarão os
líderes mundiais em inserções
pagas, avalia a PQ Media. O Bra-
sil e a Austrália virão em seguida,
com respectivamente US$ 816,5
milhões e US$ 300,6 milhões, es-
timulados pela falta de restrições
regulatórias e pelo predomínio
do sistema pago versiis permu-

tas. O Japão - - em quarto lugar,
com US$ 153 milhões - - conti-
nuará priorizando as inserções
com valor agregado, em vez de
acordos remunerados.

Outros países que deverão
atingir mais de US$ 100 milhões
no mercado pago incluem Fran-
ça (US$ 133,2 milhões) e Itália
(US$ 123 milhões), cujos gover-
nos flexibilizaram as inserções
em cinema para compensar a
redução dos subsídios ao setor.

Em termos de crescimento,
a China avançará mais rapida-
mente (38,4% até 2010), em
resultado da adoção das mídias
alternativas pelas marcas lo-
cais e da maior presença dos
anunciantes internacionais
na TV e nos cinemas do país.
Outros fortes avanços virão de
EUA (30,7%), índia (29,8%),
Reino Unido (28,7%) e Polônia
(27,1%). Em contrapartida,
dado o rigor das legislações lo-
cais, França, Alemanha e Coréia
do Sul serão os mercados de
menor crescimento.
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