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O ano de 2008 poderá marcar uma guinada da indústria global da propaganda caso a crise 
econômica dos Estados Unidos, maior mercado publicitário do mundo, interrompa o ciclo de 
recuperação que o setor registra desde o começo da década.  
 
Em 2007, pela primeira vez desde o crash de 2001, os investimentos publicitários dos EUA 
recuaram em termos reais, perdendo 0,1% do volume do ano anterior. O mau desempenho 
não impediu o avanço global anual de 11%, que elevou os orçamentos globais para US$ 563 
bilhões. Mas, se a crise da América do Norte continuar repercutindo negativamente, seja nos 
mercados desenvolvidos, seja nos emergentes o motor do desenvolvimento da indústria, "não 
é inconcebível que o crescimento de seis anos tenha a um fim abrupto."  
 
O alerta é da pesquisa World Advertising Trends 2008, publicada na semana passada pelo 
britânico World Advertising Research Center (Warc), que monitora os orçamentos de 
propaganda de 88 países dos cinco continentes em parceria com as entidades Advertising 
Research Foundations, Institute of Practitioners in Advertising, ACNielsen, ESOMAR e Nikkei 
Advertising Research Institute, entre outras.  
 
Alguns dados disponíveis da pesquisa indicam que, do investimento global de US$ 563 bilhões, 
73,6%, ou US$ 414,5 bilhões, foram gerados por dez mercados liderados pelos EUA. O país 
respondeu por 29% do bolo total, seguido por China (13,3%), Japão (6,8%) e Reino Unido 
(5,3%).  
 
O Brasil, apesar da participação de apenas 4,7% (US$ 26,6 bilhões), foi o maior em termos de 
crescimento 45%, contra 17% da China, 15% do Reino Unido e 15% do México, o que 
permitiu ao mercado nacional ultrapassar a Alemanha e saltar da sexta para a quinta posição 
do ranking global. O conjunto dos dez países líderes não variou muito ano a ano, observa a 
pesquisa.  
 
Uma das preocupações do estudo foi identificar as distorções potenciais das variações 
cambiais, especialmente porque a propaganda internacional é mensurada em todos os 
mercados na mesma moeda, o dólar americano: "A força do euro, do iene japonês e do yuan 
chinês contra o dólar faz com que o crescimento de alguns orçamentos publicitários fora dos 
EUA pareça mais rápido do que realmente foi."  
 
Investimentos por país  
 
Os mercados emergentes mantiveram o crescimento acelerado também em termos de moedas 
locais a preços constantes ajustados à inflação e às variações do câmbio. Entre os países do 
BRIC, a Índia foi a que mais avançou sob esse critério (33,9%), acompanhada por Brasil 
(25,7%), Rússia (15,5%) e China (6,7%). Mas os maiores ganhos vieram da Síria (53,6%), 
Macedônia (40,7%) e Sérvia (36,1%), enquanto os declínios mais acentuados, além dos EUA, 
foram de Taiwan (-13,9%) e Iêmen (-83,3%).  
 
Entre os mercados nos quais a propaganda tem maior percentagem do PIB, destacaram-se 
Ucrânia (4,6%), Uruguai (3,8%) e Hong Kong (3,2%), enquanto economias mais fortes 
mostraram índices menores: China (2,3%), Reino Unido (1,08%), EUA (1,18%) e Alemanha 
(0,73%).  
 
A televisão continua não só com o maior pedaço do bolo publicitário, com participação de 
46,1% (US$ 259,5 bilhões), como ampliou consideravelmente sua fatia em relação a 1998, 
quando era de 37,6%.  
 
O meio avançou 12% em preços atuais (9% nominais), mas esse número "mascara grandes 
variações regionais", conforme a pesquisa. No caso da América do Norte, os orçamentos 
encolheram 3,7% em termos reais. Na Europa, avançaram 14,1%, e na América Latina, quase 



25%. Não se pode esquecer, porém, que as flutuações de câmbio afetaram alguns desses 
números.  
 
Com base nas moedas locais em termos reais, mercados-chave ocidentais registraram os 
maiores declínios desde 2001, como nos EUA (queda de 4,2%), Reino Unido (-1,3%) e 
Alemanha (-1,1%). "Nesses mercados, a era do crescimento contínuo do mercado publicitário 
de TV realmente parece ter chegado ao fim", observa o relatório.  
 
Mídia impressa  
 
O mesmo não se aplica à mídia impressa, especialmente aos jornais e revistas pagos. Em 
termos reais, a propaganda global de mídia impressa cresceu 3,5% em 2007, um sinal de 
recuperação sobre a queda real de 0,1% dos investimentos em 2006.  
 
Novamente, no entanto, a tendência é de queda na América do Norte, dado que a verba da 
categoria caiu 7,8% em termos reais na região. O crescimento veio da Europa (8,8%) e 
América Latina (26,4%).  
 
Há dez anos, a mídia impressa comandava quase 50% dos investimentos globais em todas as 
mídias. Em 2007, sua participação o caiu para 33,6% do total, ou cerca de US$ 189,2 bilhões.  
 
A conclusão da pesquisa é de que a internet e a fragmentação geral da mídia disputam 
atenção do meio impresso com os anunciantes, particularmente os de classificados em 
economias maduras.  
 
Baseado em moedas locais a preços constantes, já se nota uma diferença notável entre 
mercados maduros e emergentes. Por exemplo, na Alemanha o investimento recuou 1,1%, no 
Reino Unido 5,3%, e nos EUA 8,7%. A Índia, em contraste, cresceu 40,9%, e o Brasil, 16,6%.  
 
Previsivelmente, a internet continua o meio de maior crescimento do planeta. A Warc avalia 
que a web representa cerca de 7% das verbas globais de propaganda, embora a falta de dados 
sobre vários países não permita formar um quadro completo dos investimentos.  
 
Baseada nas informações disponíveis, a pesquisa avalia que a verba on-line global tenha 
crescido 34% em preços atuais e 30,6% em preços nominais.  
 
Desde a recuperação do estouro da "bolha pontocom", o meio registra continuamente altos 
índices de crescimento.  
 
A estimativa é de que a web continuará relativamente robusta, à medida que os anunciantes 
aproveitem o custo competitivo e as novas oportunidades de marketing oferecidas pela web.  
 
Uma recessão global poderá desacelerar a tendência, mas não revertê-la, acredita a Warc, 
enfatizando que a internet cresceu significativamente em todos os continentes. O avanço mais 
acelerado foi o da América Latina (78,5%), embora o continente represente apenas 0,3% do 
total dedicado à internet.  
 
A Warc avalia que os EUA são o maior mercado publicitário para a internet, seguidos por Reino 
Unido e Japão.  
 
Algumas das maiores expansões foram registradas na República Tcheca (83,7%), México 
(88,7%) e Rússia (79,8%). Nos mercados maduros os aumentos nacionais ficaram mais 
alinhados ao número global. No Reino Unido, por exemplo, o ganho foi de 33,9%, contra 
29,9% na França e 36,2% na Alemanha.  
 
Outros meios  
 
O rádio, que há uma década respondia por 8,2% de todo o investimento publicitário global, 
hoje tem uma participação de 7,1% (US$ 40 bilhões). Embora tenha avançado ligeiramente 



em termos reais em 2007, o veículo perdeu espaço em mercados desenvolvidos como EUA, 
Reino Unido e Japão. Novamente, foram os emergentes que alimentaram o crescimento geral.  
 
O cinema retomou o crescimento em 2007, após perder mercado em 2006 (nos EUA, as 
verbas cresceram 15,2%). Já a mídia exterior, responsável por 6,4% do investimento total 
(US$ 36 bilhões), avançou "ligeiramente" e registrou ganhos mesmo em mercados maduros, 
como os EUA (4,1%).  
 

 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


