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WalterZagari, vice-presidente

comercial da RECORD,

por exemplo, espera um

crescimento de 15% para a

emissora em relação a 2008,

que foi considerado por ele um

ano excelente. "Como o período

é de incertezas, para contornar as dificuldades não

digo que existe uma fórmula. Se elas serão grandes

ou pequenas, dependerá da capacidade de cada

veículo em gerar bons resultados", afirma, apostando

na "política de comercialização flexível e na grade de

programação diversificada e de qualidade"da emissora

que dirige.

Já para Marcelo Mainardi,

diretor executivo comercial

da BAND, 2008 foi um ano

de inovações importantes

na emissora, que tem como

meta, até março de 2009, fazer

todos os programas em HD.

Seu crescimento foi de 30% em relação ao mesmo

período do ano passado, superando a expectativa, que

era de 28%. No entanto, mesmo esperando superar

a crise e crescer em 2009, Mainardi não acredita em

um desempenho igual ao deste ano. A expectativa é

crescer 8%. "Vamos trabalhar com uma grade agressiva

e apresentar diversas novidades. Ampliamos o pacote

de futebol - que além do Campeonato Brasileiro, Copa

Sul-americana, Copa do Brasil e Campeonato Paulista,

agora também irá incluir o Campeonato Carioca".

Vice-presidente da REDE

TV!, Marcelo de Carvalho

também disse que 2008

foi excelente, tendo

registrado um crescimento

de 35%. Ter 47% de sua

audiência concentrada nas classes A e B e ser a, única

emissora do Brasil com programação 100% digital

são algumas vantagens competitivas da emissora,

segundo o executivo. "Com a crise, cada vez mais os

anunciantes estão buscando um real retorno de seus

investimentos", afirma.

Líder em seu segmento, a

TV GLOBO projeta para o

ano que se aproxima um

crescimento entre 11% e 12%.

A informação é de WillyHaas,

diretor-geral de comercialização

da emissora."Acreditamos em

um 2009 positivo. O mercado publicitário demonstra

acreditar nisso também, já que continuamos repetindo

o histórico de sucesso na venda de nossos novos
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projetos comerciais, fechando todas as cotas de patrocínio

para 2009", diz. Tanto os pacotes do Futebol 2009 como da

Fórmula 1 foram renovados pelos cotistas. O primeiro, por R$

121 milhões cada cota, com AmBev, Casas Bahia, Itaú.Vivo e

Volkswagen. Já Banco Real, MasterCard, Nova Schin, Petrobras

e Renault estão desembolsando R$ 53 milhões cada na

esperança de uma nova temporada brilhante de Felipe Massa.

Outro otimista, HenriqueCasciato, diretor

nacional de vendas do SBT, pretende

fechar o ano com 13% de crescimento

em relação a 2007. Em relação aos efeitos

da crise, Casciato comenta que eles ainda

não podem ser mensurados."O que

podemos dizer é que o SBT vai enfrentar

esta situação com inovação e com a consolidação de produtos

que foram muito bem em 2008, como o'Programa Silvio Santos!

'Programa do Gugu'e o jornalismo"

Google
Segmento em franca expansão

no Brasil, as empresas de mídia

do mundo digital comemoram

o fechamento de 2008 com

bastante otimismo. FelixXimenes, diretor de comunicação e

assuntos públicos do GOOGLE BRASIL, diz que a empresa

conservou o status de ser a que mais cresce nos países da

América Latina. E para contornar os possíveis efeitos da

crise, o executivo diz que a solução adotada é a publicidade

on-line Google Ad Word s. "Baseada nos links patrocinados,

além de exigir menores investimentos e permitir grande

controle sobre as verbas investidas, oferece a empresários

e executivos a melhor forma de medir o retorno sobre o

investimento em mídia on-line."

Sem fazer mistérios, Maurício Palermo,

diretor de publicidade do TERRA,

revela que o portal cresceu 35% em

2008.0 investimento em conteúdo

e projetos, como a transmissão ao

vivo dos Jogos Olímpicos de Pequim,

foram determinantes para esse resultado.Também batendo

na tecla da eficácia e da medição do investimento, Palermo

diz que a internet é o meio que efetivamente garante a

entrega e o resultado ao anunciante."Em valores absolutos, o

investimento em internet é produtivo aos anunciantes."

Opinião semelhante tem Enor

Paiano, diretor de publicidade do

UOL "Acreditamos que o meio

sofrerá menos que os outros, pela

possibilidade de avaliação de resultados por parte dos clientes.

Assim, a crise poderá levar alguns clientes a cortar certos

investimentos, mas eles vão tender a cortar menos na internet."

A mídia mais acessível do país,

há anos estagnada em seu

faturamento publicitário, sofreu

um pouco com a retração dos

anunciantes nos últimos meses.

Pelo menos é o que ocorreu na CBN, segundo seu diretor

de mercado e novos negócios, José Luiz Nascimento Silva.

"O desempenho do primeiro semestre apontava para um

ano realmente excepcional para o meio rádio, acumulando

crescimento superior a 20% em relação ao ano passado.

No entanto, tivemos uma retração de alguns segmentos de

anunciantes após a crise e o crescimento anual deverá ficar

em torno dos 4%".

Mesmo com a retração, há espaço

para otimismo. Para Álvaro Leopoldo e

Silva, diretor comercial da JOVEM PAN,

2008 foi um ano de muito trabalho.

"Ao mesmo tempo que o consumo

crescia, trazendo novos anunciantes, alguns já começavam a

se retrair, diminuindo suas ações de marketing. Mesmo assim

conseguimos fechar o ano com crescimento em torno de 10%"

diz. Já para 2009, ele acredita que o ano será bom para o rádio

pois, apesar da desaceleração da economia, muitos produtos não

podem deixar de ser anunciados, e o custo do investimento em

rádio versus sua audiência é pequeno.

Mareio Lino Gonçalves, diretor

comercial e marketing da

RÁDIO ELDORADO, diz que

Atitude e Credibilidade. acredita que o segredo para

um bom desempenho em 2009 é manter e crescer a base de

clientes sólidos em projetos diferenciados, que envolvam outras

plataformas."Preferimos acreditar que toda crise acaba, de uma

certa forma, nos trazendo habilidades antes desconhecidas,

e isso nos coloca em situações interessantes e de busca

permanente de boas idéias e planos futuros"
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veículos
Para Sérgio Sitchin, diretor
comercial da RÁDIO

BANDEIRANTES, o ano foi ótimo

para o grupo, que atinge a marca

de crescimento de 15% e se consolida como o maior player de

rádio no mercado de São Paulo e um dos maiores no Brasil. Para

2009, sendo conservador, é esperado pelo menos um empate

com o desempenho deste ano. "O nosso foco maior em 2009

será a otimização das plataformas de conteúdo e produção."

Diretora corporativa de

publicidade da maior

empresa do mercado

editorial brasileiro, o GRUPO

ABRIL, Thais Chede Soares

diz que a editora registrou, de janeiro a outubro, um

crescimento de 24% em relação ao mesmo período

de 2007. "Em relação a 2009 estamos bem otimistas e

acredito que continuaremos crescendo."

Já Gilberto Corazza, diretor de mercado

anunciante da EDITORA GLOBO,

comenta que o crescimento em relação
a 2007 ficou em 19,5%, e que 2008
foi o "ano digital" da Editora Globo.
"Conseguimos excelentes resultados de
audiência com os sites da Quem, Época,
Crescer e Autoesporte, atingindo

a liderança entre os sites de revistas concorrentes. A
publicidade também acompanhou esses bons números
e conseguiu um desempenho acima do esperado. Além
disso tivemos o lançamento da Época São Paulo, revista
que já é um sucesso editorial e publicitário."

Diretor executivo do GRUPO ESTADO, Odmarde
Almeida Filho afirma que a empresa fecha o ano com
um crescimento de 17%. "Para 2009 estamos ainda mais
confiantes, pois nos baseamos em um portfólio repleto
de novidades, como lançamentos de produtos, eventos
presenciais, ações cross-media, capacitação de equipes
e a consolidação de alguns mercados que detectamos
como potenciais para o meio", explica.

Para Paulo Fraga, diretor
comercial do GRUPO O
DIA de Comunicação,

o ano se encerra
com um crescimento de 11 %. "Estamos colhendo
resultados positivos no desenvolvimento de projetos
'cross media', o que nos permite ir consolidando uma
estratégia de negócios multimídia". Sempre buscando
soluções de comunicação junto aos seus clientes,
compatíveis com seus objetivos mercadológicos,
Fraga espera um crescimento de 5% em 2009.
"Existem alguns segmentos que têm sentido um
impacto maior nesse primeiro momento, caso dos
mercados imobiliário e automobilístico. Entretanto,
nossa leitura é que encontremos alternativas para
'proteger'nosso mercado interno."

O carioca O GLOBO
também chegou ao

'final de 2008 com
um crescimento significativo, na margem de 10%
em relação ao ano anterior. Segundo André Marini,
gerente-geral comercial da Infoglobo, o resultado
é muito bom diante das várias ações realizadas
pela empresa. "Publicamos algumas revistas
especiais, como a Morar Bem, Você Investe, Rio
Show Gastronomia e OH! (para o segmento luxo),
que trouxeram verbas de novos anunciantes para
o meio jornal. Para 2009, a expectativa é um forte
crescimento das mídias digitais do grupo. "Para isso,
estamos reformulando a nossa estrutura,.voltada
especificamente para essa área, mais que dobrando o
número de pessoas, além de investir em pesquisas e
no desenvolvimento de soluções para os anunciantes
deste meio."

Cláudio Santos,
diretor-geral para

o mercado nacional do Grupo RBS, que engloba oito
jornais diários, entre eles o gaúcho ZERO HORA, diz
que o grupo encerra 2008 com excelentes resultados,
com crescimento de 41 % em relação ao mesmo
período do ano anterior. "Para 2009 a expectativa
de crescimento no mercado nacional é de 10%.
Diante da crise, o cenário ainda é incerto. Entretanto,

trabalhamos com eficaz planejamento e fortes doses
de otimismo."
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