


existem, mesmo quando a atividade

econômica como um todo tropeça

pela estrada. Mas, na medida em que

ela ganha músculos (e que não há leis

artificiais para deter a oferta de

produtos e serviços, como acontecia

até o começo dos anos 90), a cadeia

se faz forte: mais atividade econômica

gera necessariamente mais renda,

que leva a mais consumo, que, por sua

vez, gera mais lucros, que deságuam

em mais renda e investimentos.

Simples, não? E, o que é melhor,

podemos comemorar o fortale-

cimento da economia sem temer (ou

pelo menos sem temer muito) a

inflação.

Para os publicitários, as razões

para comemorar são tanto maiores na

medida em que se pode comprovar a

pujança da publicidade. Se a econo-

mia cresceu, no acumulado dos últi-

mos quatro anos, mais de 50%, o in-

vestimento publicitário cresceu quase

72%, considerando o faturamento

bruto dos veículos medido pelo Pro-

jeto Inter-Meios.

É a publicidade, idiota, compro-

vando a sua força multiplicadora,

aproximando produtores e consumi-

dores, gerando mais progresso eco-

nômico e social e qualidade de vida

para os consumidores e financiando a

liberdade de imprensa, a difusão da

cultura brasileira e do entretenimento

para a população. Simples assim! •



A economia brasileira segue crescendo
impulsionada pelo mercado interno.
Consumidores de baixa renda ganham
mais poder de compra

em 2007. Anunciada

em meados de mar-

ço, a segunda melhor marca do PIB

brasileiro desde 1996 - quando a série

com a atual metodologia foi iniciada -

foi comemorada sem grandes alardes,

ainda que alguns analistas considerem

que, em seu conjunto, a economia

brasileira atingiu o seu melhor mo-

mento nos últimos 25 anos.

É o quarto ano consecutivo que o

PIB cresce. Não em ritmo chinês, é

verdade, mas em um padrão que

sugere cada vez mais segurança, com

base em fatores especialmente anima-

dores, como o crescimento do mer-

cado interno, investimentos produti-

vos e exportações. E, claro, dentro de

toda complexidade e normalidade

democrática, coisa da qual os chine-

ses estão muito distantes.

O consumo das famílias, que repre-

senta perto de 60% do cálculo do PIB,

cresceu 6,5% em 2007. É o quarto ano

consecutivo de alta no indicador, graças

a um crescimento líquido de 3,6% da



massa salarial mais um salto de quase

30% no saldo das operações de crédito.

Melhor que essa notícia só a do

crescimento de 13,4% nos investimen-

tos produtivos, taxa recorde desde 1996.

A chamada Formação Bruta de Capital

Fixo mensura os investimentos do setor

produtivo e é uma notícia especialmen-

te positiva, pois sinaliza para a manuten-

ção da onda de crescimento, graças a

novas fábricas, produtos, serviços etc.

Ao adquirir máquinas e equipamentos,

por exemplo, a indústria está investin-

do em capital fixo. Em 2007, a produ-

ção interna e a importação de máquinas

e equipamentos cresceu mais de 19%.

Os analistas são cautelosos quanto

a 2008, pois ainda não se tem uma

idéia clara quanto aos rumos do ven-

daval que se eleva dos Estados Unidos.

Todos concordam, no entanto, que a

economia brasileira tem bases mais

sólidas para enfrentar a tempestade.

De fato, analisando o PIB por trimestre

vê-se que ele terminou 2007 em alta -

um crescimento de 6,2% em relação ao

mesmo período de 2006.

Alguns indicadores da economia já

disponíveis de 2008 são igualmente

animadores. O comércio varejista, por

exemplo, cresceu quase 12% em janeiro

em relação ao primeiro mês de 2007,

além de assinalar expansão, descon-

tada a sazonalidade, de quase 2% em

relação a dezembro. No acumulado de

2007, as vendas do comércio varejista

foram 9,6% maiores do que em 2006,

Nos últimos cinco anos,
a classe D/E passou de
46% do total da
população para 26%,
enquanto a C saltou de
32% para 49%.
As classes A e B
mantiveram-se nos
mesmos patamares.
O movimento de
ascensão da classe D/E
deve continuar, muito
apoiado na ampliação
da oferta de crédito no
comércio e no
crescimento econômico

segundo dados do IBGE. Emprego e

renda em alta são as explicações do

órgão para o crescimento.

MERCADO CONSUMIDOR

As repercussões do bom momento

da economia no mercado consumidor

têm sido imediatas. Em meados de de-

zembro, o Instituto Datafolha anuncia-

va que cerca de 20 milhões de pessoas

com mais de 16 anos entram na classe

C, vindas das classes D e E, nos cinco

anos anteriores, sendo que o movimen-

to se intensificou a partir do segundo

semestre de 2006, quando 14 milhões

de consumidores tiveram seu poder de

compra reforçado.

Os números, divulgados pela Folha

de S.Paulo, são resultado de pesquisas

Datafolha realizadas em outubro de

2002, junho de 2006 e no final de no-

vembro-passado.

Segundo a pesquisa, nos últimos

cinco anos, a classe D/E passou de 46%

do total da população para 26%, en-

quanto a C saltou de 32% para 49%. As

classes A e B mantiveram-se nos mes-

mos patamares. Para o economista-

chefe da MB Associados, Sérgio Vale,

citado pela Folha, "o movimento de as-

censão da classe D/E deve continuar,

muito apoiado na ampliação da oferta

de crédito no comércio e no crescimen-

to econômico".

A classificação econômica é obtida

a partir da verificação de itens de con-

sumo e seu número no domicílio dos



entrevistados, grau de instrução do

chefe de família e se há empregada

doméstica no domicílio.

Ao saltar da E ou D para a C, uma

pessoa pode ter multiplicado a sua ren-

da por dois. No caso dos domicílios

que passam pela mesma ascensão, o

multiplicador pode passar de três. A

renda média de uma pessoa da classe

E, segundo projeções da Ipsos Marplan

do primeiro semestre de 2007 e publi-

cadas pelo anuário Mídia Dados, era de

R$ 325; a de uma pessoa da classe D

era de R$ 400, enquanto a de uma da

classe C é de R$ 625. já nos domicílios

onde se soma a renda de todos os

integrantes da família que trabalham, a

renda média apurada pela Ipsos

Marplan é de R$ 360 para a classe E, R$

610 para a D e R$ 1130 para a C. Para

efeito de comparação, pessoas da

classe A têm renda média de R$ 2750 e

Ao saltar da classe E ou
D para a C, uma pessoa
pode ter multiplicado sua
renda por dois. No caso
dos domicílios que
passam pela mesma
ascensão, o multiplicador
pode passar de três

as da classe B, de R$ 1300. Já os

domicílios da classe A têm renda média

de R$ 6720 e os da B, de R$ 2660.

Para saber mais sobre a classifica-

ção econômica, veja a edição do CENP

em Revista n 13.

Segundo a pesquisa do Datafolha, o

processo de ascensão foi mais acen-

tuado no interior do que nas regiões

metropolitanas e maior no Nordeste,

no Norte e no Centro-Oeste. No Sul, a

migração das classes foi pequena até

meados de 2006, quando ganhou forte

impulso. Na região, nesse período, as

classes mais pobres passaram de 30%

para 18%, coincidindo com a recu-

peração da atividade agrícola.

Nos estados do Sudeste, o enco-

lhimento das classes D e E passou de

35% para 17%. Hoje, 51% da população

da região pertence à classe C, enquanto

31% estão nas classes mais ricas. •





mercado publicitário se

aproveitou do bom desem-

penho da economia em 2007, regis-

trando um faturamento total de R$ 26

bilhões, de acordo com dados do Pro-

jeto Inter-Meios. O cálculo inclui as

verbas destinadas à produção de

peças publicitárias e os investimentos

em veiculação. O resultado é 9% supe-

rior ao de 2006, o que, considerando-

se a inflação do período, representa

um crescimento real de 5%.

Os dados do Ibope Monitor para

2007 também indicam crescimento.

Segundo o estudo, o volume bruto de

autorizações de mídia durante o ano

passado no mercado brasileiro foi de

quase R$ 52 bilhões, mais de R$ 12

bilhões superior ao de 2006, o que

representa um crescimento de 30%.

A diferença nos valores se deve às

metodologias empregadas nos estu-

dos. O Projeto Inter-Meios, realizado

pela empresa de auditoria Pricewater-

houseCoopers para a editora Meio &

Mensagem, mede os investimentos



em mídia a partir de dados de fatu-

ramento fornecidos espontaneamente

pelos veículos. Participam do projeto

333 empresas de comunicação, que,

estima-se, representem cerca de 90%

do total de verbas investidas em mídia

no Brasil, já o Ibope parte da veiculação

efetiva de comerciais e anúncios nas

emissoras de TV, rádio, jornal e revista,

valorando-as nos preços de tabela dos

veículos, sem os descontos negociados

com agências e anunciantes e sem

considerar projetos de patrocínio e

outros formatos especiais.

Na avaliação dos especialistas do

mercado, o resultado merece ser come-

morado, especialmente porque 2007

não se beneficiou de nenhum grande

evento que impulsionasse a publicida-

de. Tanto que no primeiro semestre do

ano, de acordo com o Inter-Meios, o

desempenho foi negativo de 3,6% em

relação a 2006, que contou com Copa

do Mundo e antecipação das eleições.

A recuperação começou em julho e

continuou até o final do ano, fechando

com bons resultados. Dentre todos os

meios pesquisados pelo estudo,

apenas guias e listas e mídia exterior

tiveram desempenho negativo, com

menos 13,3% e 16,3%, respectivamente.

No caso da mídia exterior, é preciso

lembrar que a sua fatia mais suculenta,

os outdoors na cidade de São Paulo,

simplesmente deixou de existir por

força de lei municipal.

Já os destaques foram muitos, a

começar pela internet, cujo fatura-

mento foi 46% maior que o de 2006.

Quem também se deu bem de acordo

com o Inter-Meios foi o cinema, com

crescimento de 23%, e a TV por assi-

natura, que cresceu 21%. O jornal

encerrou 2007 com desempenho 15%

superior ao de 2006. A TV aberta, com

crescimento de 8,7% no período,

revistas, com 7,1%, e o rádio, com

5,6%, tiveram crescimento mais

discreto.

O Inter-Meios indica que a TV

aberta atraiu 59% do total de inves-

timentos em mídia no país em 2007,

com faturamento, de R$ 11,2 bilhões.

Em segundo lugar ficou o meio jornal,

com 16% de participação no mercado e

R$ 3,1 bilhões de faturamento, seguido

pelas revistas, que registraram fatu-

ramento de R$ 1,6 bilhão e participação

de 8,4%. O meio rádio faturou R$ 767

milhões e 4% de participação, en-

quanto a TV paga chegou a uma receita

de R$ 639,4 milhões e participação de

3,3%.

Embora ainda detenha participação

tímida no mercado, com 0,4%, a venda

de espaços publicitários no cinema foi

outra que superou as expectativas, com

investimentos de R$ 75,1 milhões em

2007, R$ 14 milhões a mais que em

2006. Mas a surpresa da vez foi a

internet, que somou R$ 526,6 milhões

em investimentos e foi a única mídia

que não registrou queda em nenhum

mês de 2007 em relação ao ano

anterior. O resultado positivo fez o

meio dobrar sua participação no

mercado, chegando a 2,8%

Os dados do Ibope Monitor

reforçam o cenário, também tendo a TV

como principal meio de investimentos



em 2007, concentrando 50% de toda a

verba, 1 ponto percentual a mais que no

ano anterior, num valor de R$ 25,7

bilhões. Os jornais aparecem em segui-

da, com R$ 14,8 bilhões de faturamen-

to, queda de 2% em relação a 2006 e

29% de participação. Já as revistas têm

participação de 9%, com faturamento

na ordem de R$ 4,7 bilhões.

A TV por assinatura manteve os

mesmos 8% de participação do mer-

cado de 2006, mas seu faturamento de

pouco mais de R$ 4 bilhões foi R$ 1

bilhão superior ao do ano passado na

comparação do Ibope. O rádio dobrou

de faturamento em 2007, pulando para

R$ 2,1 bilhões e participação de 4%. A

diferença de faturamento do rádio nos

dados do Ibope em relação à pesquisa

do Inter-Meios se deve ao fato de

muitas emissoras ainda não partici-

parem do projeto da editora Meio &

Mensagem, o que prejudica a represen-



tatividade do meio no estudo. O cinema

teve R$ 333 milhões em investimentos

durante 2007 e registrou participação

de 1%. O volume de investimentos em

mídia exterior, de acordo com os dados

do Ibope, foi nula. A pesquisa não

contempla o meio internet.

O estudo revelou ainda que o

comércio e o varejo concentraram 27%

dos investimentos em 2007. O merca-

do financeiro e de seguros é o segundo

maior setor anunciante, com 8% de

participação. Serviços ao consumidor

estão logo atrás, com 7%, e veículos,

cultura, mercado imobiliário e higiene

pessoal e beleza registram todos 6%

dos investimentos. A Casas Bahia foi o

maior anunciante do país em 2007,

seguida pela Unilever, Caixa Econômica



aquecimento da economia

em 2007 teve efeito bastan-

te positivo nos meios de comuni-

cação: pessoas de todas as classes

sociais estão lendo mais jornais e

revistas, navegando pela internet, ao

mesmo tempo em que vêm preser-

vando os níveis de consumo de rádio

e TV, meios que já têm uma penetra-

ção próxima de 100% da população.

Maior beneficiado da alta do

mercado, o meio jornal registrou um

aumento de 11,8% na circulação em

2007, segundo dados do IVC. De

acordo com os números divulgados

pelo instituto, em 2007 circularam

diariamente no Brasil 4.144.130 exem-

plares de jornais, média que em 2006

era de 3.705.849. O IVC audita cerca

de 50% da circulação de jornais no

Brasil e baseia seu estudo nos dados

dos jornais filiados à entidade.



Foi o quarto ano consecutivo em

que o meio jornal apresentou alta na

compilação do instituto — em 2006, o

crescimento já tinha sido de 6,5%. A

média está acima da circulação mun-

dial de jornais, que cresceu 2,3% em

2006, segundo um estudo divulgado

pela Associação Mundial de Jornais.

O bom desempenho é visto como

mais do que um reflexo do momento

da economia. "Não dá para ignorar que

2007 foi um ano marcado pelo cresci-

mento da economia e que o jornal é um

produto de alta sensibilidade em rela-

ção a ela. Some-se a isso um trabalho

dos próprios jornais, para melhor

trabalhar promoções e ações e tornar o

produto mais atraente", analisa Ricar-

do Costa, diretor-geral do IVC.

Se o crescimento da economia

enfatizou as classes C e D, nos jornais

não foi diferente. O segmento popular

puxou os resultados positivos do meio

e foi decisivo para o crescimento. Em

Minas Gerais, títulos como o Super

Notícia ou Aqui BH, que têm preço de

capa de R$ 0,25, aumentaram o

consumo do meio de tal forma que

levaram Belo Horizonte a se equiparar

ao Rio de Janeiro e Porto Alegre, tra-

dicionalmente os mercados brasileiros

que mais consomem jornais. De acor-

do com dados da Ipsos Marplan, 66%

da população de Belo Horizonte lêem

jornal. Este índice era de 41% em 2005.

"Nos últimos anos, as empresas

investiram fortemente nos jornais

populares. Há uma enorme e inexplo-

rada fatia do mercado de leitores.

Esperamos que a incorporação deles

fortaleça o hábito da leitura de jornais,

expandindo-se também para o público

mais jovem. Isto significará uma

perspectiva muito boa para nossa

indústria", comemora Antônio Athayde,

diretor executivo da ANJ.

A previsão para 2008 é otimista,

seguindo com tendência ao cresci-

mento, especialmente se for levado em

consideração o fato de que o índice de

leitura de jornal no Brasil ainda é

bastante inferior ao de nações como

Japão, Alemanha, o mesmo valendo

para países da América Latina, como a

Venezuela.

"Nações emergentes, como o Brasil,

têm apresentado forte crescimento da

circulação dos jornais. São países onde

há grandes parcelas da população a

serem incorporadas ao mercado consu-

midor e também com imensas parcelas

ainda por serem alfabetizadas", co-

menta Athayde. "Há muito espaço para

crescimento. Mas só com o aumento da

capacidade de leitura no Brasil

poderemos ambicionar uma expansão

mais vigorosa da circulação dos jornais

brasileiros", ele ressalta.

Quem também encerrou 2007 com

muitos motivos para comemorar foi a

internet. A pesquisa Netview, realizada

pelo Ibope/NetRatings, atestou que em

2007 o tempo de navegação por mês

dos internautas brasileiros foi de 22

horas e 12 minutos, contra 19 horas e 53

minutos em 2006. O índice de 2007

representa quase o dobro do de 2003,

quando o tempo médio de navegação

mensal era de 12 horas e 31 minutos.

O universo de internautas domi-

ciliares ativos também cresceu expres-

sivamente. Em 2007, o índice de pes-

soas com acesso residencial ao meio

superou os 18 milhões, contra 13,5 mi-

lhões em 2006. Na primeira medição

do Ibope, em 2003, o índice era de 8,6

milhões. Além disso, cresceu a pe-

netração de computadores nos do-



micílios brasileiros: os dados de 2007

mostraram que 36% da população

brasileira tem computador em casa,

número que em 2006 era de 26%.

"A internet está em um ritmo

galopante", atesta Antônio Ricardo

Ferreira, diretor executivo do Ibope

Mídia. Já são, ao todo, cerca de 40

milhões de internautas no país. O

número de acessos em banda larga

também cresceu, encerrando 2007 na

marca de 7,5 milhões, um crescimento

de 30,5% sobre o ano anterior, de acor-

do com dados do Barômetro Cisco de

Banda Larga, patrocinado pela empresa

e realizado pela consultoria IDC.

Assim como nos jornais, as classes C

e D tiveram grande representação nos re-

sultados positivos da internet. Estudos

do IAB Brasil mostraram que 37% dos

internautas brasileiros que acessaram a

rede durante 2007 pertencem à classe

C. As classes A e B somam 50% dos

usuários, e 13% são das classes D e E.

O presidente do IAB Brasil, Paulo

Castro, em entrevista ao portal AdNews,

revelou que a expectativa é que a classe

C some 18 milhões de internautas até o

final de 2008, representando 40% do

total dos 45 milhões esperados. Para

ele, a internet já se firmou como o se-

gundo meio de comunicação de massa

no Brasil, atrás apenas da TV. "Esse

crescimento reflete a qualidade da co-

bertura que o meio oferece para as ações

de marketing, além de consolidar a

internet como a segunda maior mídia

de massa do país", disse Paulo.

Mesmo nesse cenário de crescimen-

to de consumo expressivo de outros



meios, a TV conseguiu arrebanhar bons

resultados em 2007 e continuou firme

no topo, mantendo-se próxima da média

dos anos anteriores. O brasileiro passou

em média 5 horas e 6 minutos por dia

na frente da televisão em 2007, contra 5

horas e 4 minutos em 2006, de acordo

com dados do Ibope PNT. O alcance do

meio é de 92,93% do total de domicílios

do país.

A audiência da TV foi de 33,58% no

ano, com ligeira queda em relação aos

34,40% de 2006, mas dentro da média

de 2003 até 2005. "Se há um amplo

crescimento das outras mídias, seria de

se esperar que a TV perdesse espaço

por ser o meio mais abrangente, mas

não foi o que aconteceu. As pessoas não

estão vendo menos TV", aponta Antô-

nio Ricardo. O número de consumido-

res de rádio também continuou aproxi-

madamente na mesma média dos anos

anteriores.

Outro meio que se manteve na mé-

dia com os consumidores foi a revista.

Pesquisa Target Group Index do Ibope

que analisa a leitura de revistas cons-

tatou uma ligeira queda no mercado con-

sumidor, de 34,4% em 2006 para

33,58%. Mas dados do IVC apontam

que a circulação do meio se manteve

estável, com crescimento expressivo nos

títulos do segmento popular. Segundo

análise da Meio & Mensagem, revistas

populares registraram expansão de 11%

no ano passado, enquanto as de cele-

bridades avançaram 2% e as semanais

informativas perderam 1,5%. •

ão se discute o crescimen-

to das chamadas novas

mídias, que começam pela internet

e mobile e ninguém sabe exatamen-

te até onde podem chegar. Mas in-

discutível também é a preservação

da força das chamadas mídias tradi-

cionais, como pode ser visto neste

gráfico produzido pela Ipsos Mar-

plan com uso do software Galileo.

Ele mostra a penetração de cada

meio na população, através do

tamanho das bolas, e a afinidade

dos meios com classe e idade.

Quanto maior o diâmetro da bola,

maior a quantidade de pessoas que

são atingidas por um meio de

comunicação.

O gráfico deixa evidente que as

novas plataformas de mídia ainda

têm mais afinidade com as classes

de maior renda e junto à população

mais jovem, preservando a força da

penetração para as mídias mais

convencionais. "É importante ter em

mente estas características de cada

meio na hora de planejar a campa-

nha publicitária, de forma a valorizar

a verba", diz Daina Ruttul, diretora

da Ipsos Marplan. "Muito provavel-

mente esta realidade vai mudar nos

próximos anos, mas, no momento,

as novas mídias estão distantes de

ameaçar as mídias tradicionais

quando o desafio é atingir um gran-

de número de pessoas." •

Text Box
Fonte: CENP em Revista, ano 4, n. 14, p. 18-35, abr. 2008.




