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General Motors, Ford e Chrysler, as 
três gigantes do mercado automobilístico 
dos Estados Unidos que possuem fábricas 
em Detroit e imediações, responderam 
em conjunto por 3,3% dos investimentos 
publicitários em 2007 naquele país, se-
gundo dados da TNS Media Intelligence. 
As três juntas compraram US$ 4,6 bilhões 
em mídia no ano passado.

Do outro lado, os quatro maiores gru-
pos de publicidade do mundo — Omni-
com, WPP, Interpublic e Publicis — obtém 
cerca de 6% de suas receitas desses três 
anunciantes, segundo estimativas.

Caso uma ou mais montadoras de De-
troit encerrem suas atividades, ou mesmo 
se ficarem menores ou entrarem em estado 
de falência, “todas as empresas de mídia 
precisarão estar preparadas, e as agências 
sentirão o impacto da perda de receitas tão 
substanciais”, conforme avisa Bob Liodice, 
presidente da Association of National Ad-
vertisers, a ANA. “Eles são pesos-pesados, 
responsáveis por alguns dos investimentos 
em mídia mais elevados no país”, lembra.

Os investimentos publicitários das 
chamadas Três Grandes decaíram 14% 
nos primeiros oito meses de 2008 — mes-
mo antes do congelamento do crédito, da 
queda-livre nas vendas de automóveis em 
outubro e a conseqüente perda de dinhei-
ro, que faz da falência uma perspectiva 
real para elas.

Algumas mídias estão especialmente 
vulneráveis. As quatro maiores redes 
de televisão no ano passado obtiveram 
6% de suas receitas das Três Grandes, 
de acordo com dados da TNS. A mais 
dependente era a Fox, do Grupo News 
Corp., com 9,2%. 

As montadoras dos Estados Unidos 
foram responsáveis em 2007 por 2,5% 
dos investimentos publicitários em tele-
visão por assinatura, mas algumas redes 
são mais dependentes. As Três Grandes 
correspondem por 6,8% das receitas 
com publicidade na ESPN, que pertence 
à The Walt Disney Company, o que faz 
dela a mais preocupada dentre as dez 
maiores redes de TV por assinatura que 
dependem de publicidade. O diretor de 
vendas e marketing Ed Erhardt recusou-
se a comentar o assunto.

Do mesmo modo,  Detro i t  fo i 
responsável  por 2,8% das receitas publi-
citárias das revistas, com grande variação 
de dependência entre os títulos. Dentre 
as 25 que têm maior receita do mundo 
automotivo, segundo a TNS, há três que 
estão realmente preocupadas, graças ao 
alto grau de receitas que obtêm dos carros: 
a Sources Interlink’s Automobile, com 25% 
do seu total; a Motor Trend, com 19%; e a 
Hachette’s Car and Driver, com 15,7%.

Em quantidade total de dólares inves-
tidos, a Sports Illustrated esteve no topo 
da lista dos investimentos de Detroit, 
com total de US$ 54,4 milhões, ou 8% de 
participação. O grupo ao qual pertence 
essa revista, a Time Inc., é responsável 
por publicar oito das 25 maiores revistas 
para anunciantes de veículos. Ninguém 
quis tecer comentários neste momento.

Pânico
“Se eu fosse de uma revista com ampla 

dependência das montadoras de Detroit, 
eu estaria procurando um tubo de oxi-
gênio”, diz Gene DeWitt, fundador da 
consultoria DeWitt Media Strategies.

A análise desta reportagem — focada 
no investimento nacional de montadoras 
— não começou ainda a levar em conta 
o que acontece localmente, no nível das 
concessionárias. “As que comercializam 

as marcas de Detroit têm fechado cada 
vez mais suas portas”, segundo informou 
a Automotive News. Os fechamentos, alia-
dos à redução nas vendas — a indústria 
automobilística como um todo comerciali-
zou 11 milhões de carros e caminhões em 
2008, contra 16,2 milhões em 2007 — sig-
nificam uma grande queda na propaganda 
de concessionárias e associações 
que as representam nos jornais, 
rádios, televisão e demais mídias 
locais. Considerando que as 
montadoras representaram 52% 
dos investimentos publicitários 
de automóveis, conclui-se que 
associações e concessionárias 
representaram o resto, ou seja, 
uma grande porção.

Se há alguma boa notícia para 
a mídia, é que ela já sofreu pelo 
menos alguma parte das avarias. 
As Três Grandes representavam 
49% dos investimentos em mídia dentre 
as montadoras em 2007 e 2006, mas esse 
número caiu para 45,5% nos oito primei-
ros meses de 2008. Em outras palavras: 
o mercado publicitário é menos depen-
dente de Detroit hoje do que em perío-
dos anteriores, como entre 1980 e 1982, 

quando as montadoras de lá chegaram 
a deter 75% das vendas de veículos nos 
Estados Unidos. Mas essas lembranças 
dificilmente diminuirão a depressão que 
atinge a cidade neste exato momento — e 
as possíveis conseqüências a longo-prazo 
para mídia e agências.

Um estudo recente do Center for Au-
tomotive Research revelou que, 
se a indústria norte-americana 
ruir, aproximadamente 3 milhões 
de empregos norte-americanos 
poderão desaparecer, o que 
apertaria as receitas pessoais em 
mais de US$ 150 bilhões e redu-
ziria as contribuições ao Social 
Security (o INSS dos EUA) em 
US$ 21 bilhões.

Se Washington irá ou não 
resgatar Detroit, isso saberemos 
em breve. Mas DeWitt lembra 
que “as empresas de automóveis 

da cidade deverão ser mantidas vivas de 
alguma maneira, porque são parte de 
nossos recursos estratégicos para a segu-
rança nacional. Nós precisamos delas”.

Menos montadoras
Para ser mais claro, Detroit não deixa-

rá de existir nos próximos meses. Mesmo 

se forem à falência, as montadoras devem 
continuar a fabricar e comercializar veí-
culos. Mas o resultado final desta crise 
severa pode ser a redução de empresas 
que fabricam carros, além de queda no 
número de marcas e concessionárias — o 
que representará menos publicidade de 

automóveis. E vale lembrar que o setor 
foi o segundo mais representativo para a 
propaganda dos Estados Unidos em 2007, 
atrás apenas do varejo.

O ex-vice-presidente de marketing e 
publicidade da General Motors na Amé-
rica do Norte, Michael Jackson, que saiu 
do cargo em 2007, diz que qualquer pro-
blema maior com a empresa poderá ser 
“devastador para o mundo das agências 
e mais ainda para a mídia”.

O Omnicom é o grupo de publicidade 
que menos depende de Detroit. Em 2006 
ele obteve 3,6% de suas receitas da Daim-
lerChrysler, que no ano passado se dividiu 
e formou a Chrysler. O Omnicom não re-
velou seus maiores clientes em 2007, mas 
disse que eles representaram apenas 2,8% 
das receitas. O conglomerado — o maior 
do mundo no setor — tem uma gama 
ampla de marcas automobilísticas, o que 
inclui Nissan, BMW e Mercedes-Benz.

A Ford, historicamente, tem sido o 
maior cliente do Grupo WPP, que ao longo 
das décadas adquiriu as agências JWT, 
Ogilvy & Mather e Young & Rubicam, que 
atenderam ou atendem Ford. A compa-
nhia não revela as receitas obtidas com 
a montadora, mas reportou que nenhum 
cliente representou mais de 6% das re-
ceitas em 2007.

Há alguns anos, o Interpublic parou de 
revelar as receitas de seu maior cliente, 
a General Motors. Mas Advertising Age 
estima que a GM representou 6,5% das 
receitas do grupo em 2006. O anunciante 
é também um dos maiores clientes no Pu-
blicis Groupe, mas as agências deste têm 
há muito tempo relações com a Toyota, 
o que lhe proporciona algum isolamento 
dos tumultos da GM.

O mercado financeiro dos Estados Uni-
dos está apostando em dias desoladores 
para as agências publicitárias daqui para 
a frente, com redução no valor de suas 
ações. Mas as coisas poderiam ser piores. 
O valor de mercado do Interpublic é de 
apenas US$ 1,86 bilhão — mas isso signifi-
ca que Wall Street valoriza mais o grupo do 
que o maior cliente dele, a General Motors, 
avaliada em parcos US$ 1,84 bilhão.

“Morte” de Detroit 
pode afetar publicidade
Agências e veículos dos EUA estão preocupados com a crise sem precedentes no mercado automobilístico
De Advertising Age
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Quanto o mercado publicitário dos EUA depende de Detroit?

Grupo Maiores clientes Clientes de Detroit

Omnicom Maior cliente em 2006, a DaimlerChrysler, 
representou 3,6% das receitas

Chrysler (divisões Chrysler, Dodge e Jeep, além de 
corporativo e serviços de mídia)

WPP
A Ford, historicamente, foi seu maior cliente. 
Nenhuma marca representou mais de 6% de 
suas receitas em 2007

Ford (divisões Ford, Lincoln Mercury; divisão de 
serviços aos consumidores corporativo e serviços 
de mídia)

Interpublic
Há muito tempo, a GM é o maior cliente. 
AdAge estima que a participação nas receitas 
foi de 6,5% em 2006

General Motors (divisões Chevrolet, Saab, Saturn, 
OnStar e corporativo)

Publicis
Obtém receitas significativas das duas 
maiores montadoras do mundo, Toyota e GM. 
Seu maior cliente é a Procter & Gamble

General Motors (divisões Buick, GMC e Pontiac, 
além de serviços de mídia)

Fonte: Levantamento de AdAge, baseado em estimativas e análises de balanços

Fábrica da GM: se a indústria automobilística 
dos EUA cair, 3 milhões de empregos desaparecerão

Fileira dos modelos Hummer: queda no número 
de marcas e concessionárias prejudica mídia
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