
Cai investimento de publicidade nos EUA 
 
O investimento em publicidade caiu 3,7% nos Estados Unidos no segundo trimestre, em 
comparação ao mesmo período do ano passado. Essa foi a maior retração desde 2001 e se 
deve ao corte das verbas publicitárias das montadoras e empresas de telefonia, devido aos 
problemas enfrentados pela economia americana.  
 
Os recursos destinados à publicidade recuaram 1,6 % nos seis primeiros meses de 2008, o que 
inclui um aumento de 0,6% computado no primeiro trimestre, disse a empresa de pesquisa de 
mercado TNS Media Intelligence, sediada em Nova York. Em todas as mídias a publicidade foi 
reduzida no segundo trimestre, comparativamente ao primeiro, segundo a TNS.  
 
Consumo  
 
Os gastos do consumidor norte-americano deverão ser os mais fracos no terceiro trimestre 
desde 1991, conforme economistas consultados este mês. Em resposta a isso, os anunciantes 
deslocam verba publicitária para a internet, TV a cabo e para redes nacionais de TV, a fim de 
atingir públicos mais específicos, disse Jon Swallen, vice-presidente-sênior de pesquisa na 
TNS, no comunicado.  
 
O investimento de mídia na web aumentou 8%, enquanto a verba destinada à TV a cabo foi 
elevada em 3,1% no primeiro semestre o jornal e rádio continuaram a recuar. Os anúncios nas 
redes de TV diminuíram 2,4% . Nos jornais norte-americanos de circulação nacional a redução 
foi de 9 ,5%, enquanto nos locais foi de 7,1%.  
 
Montadoras  
 
Maior grupo anunciante nos EUA, as montadoras reduziram sua verba publicitária em 11% , 
para US$ 6,48 bilhões, no primeiro semestre. Elas cortaram seu orçamento de propaganda por 
12 trimestres consecutivos, segundo a TNS. As operadoras de telefonia reduziram suas verbas 
em 8,9%. As 10 maiores categorias setoriais gastaram US$ 36,3 bilhões no primeiro semestre, 
0,7% a menos que em igual período do ano passado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C6. 


