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anunciantes

Mesmo com a crise que vem 
afetando a economia mundial 
desde o segundo semestre, o ano 
de 2008 deverá ter um balanço 
positivo, na visão dos anuncian-
tes do mercado brasileiro. Com 
o crescimento sustentável da 
economia nacional, o que se viu 
foi um movimento de empresas 
investindo de maneira agressiva 
em seus negócios, inclusive em 
publicidade, para fidelizar con-
sumidores e conquistar a prefe-
rência daqueles que ganharam 

importância no decorrer dos 
últimos 12 meses: os integrantes 
das classes C e D.

Maior anunciante do País 
segundo o ranking Agências 
& Anunciantes, Casas Bahia 
espera superar o faturamento 
de R$ 13 bilhões que obteve em 
2007. A previsão é fechar 2008 
com 7% de crescimento, o que 
faria o valor saltar para R$ 14 
bilhões. Ao longo do ano, a rede 
varejista investiu em campanhas 
inovadoras utilizando intera-

tividade, participação ativa de 
clientes e canais diferenciados, 
como redes sociais. 

Exemplos bem-sucedidos 
foram as campanhas realizadas 
para o Dia das Mães e o Dia dos 
Namorados, segundo Raphael 
Klein, diretor de marketing da 
empresa. Ele informa que os pla-
nos para 2009 consistem em dar 
continuidade aos investimentos, 
buscando aliar crescimento e 
qualidade e combatendo os pos-
síveis efeitos da crise.

Um ano para comemorar
Os 6,8% de crescimento do PIB no País no terceiro trimestre de 2008 ilustram bem o desempenho na área de 
comunicação no período pré-crise. Índices na casa de dois dígitos são relatados em praticamente todas as áreas. 
Empresas e entidades representativas da indústria fazem nas próximas páginas o seu balanço do ano 

Dona de marcas 
como Veja e Repelex, 
a Reckitt Benckiser 
aproveitou o ano para 
investir em marcas 
que, de acordo com a 
companhia, têm alto 
potencial para criar 
novos mercados. “Di-
versificamos o portfó-
lio para responder às 
novas necessidades 
dos consumidores. 
Lançamos produtos 
para as linhas Veja, 
Vanish, Veet e Repe-
lex, dentre outras, 
superando as metas de cresci-
mento para 2008”, afirma Ricardo 
Monteiro, gerente de mídia da 
multinacional.

Segundo o executivo, o setor 
em que a empresa atua apresen-

tou crescimento médio de 6% 
no período — desempenho atre-
lado à redução do desemprego e 
conseqüente melhoria no poder 
econômico das classes C e D. A 
companhia, contudo, deverá 

Dados da Agência Na-
cional de Telecomunica-
ções (Anatel) apontam 2008 
como o melhor ano para o 
mercado de telefonia celular 
no Brasil. Com cerca de 4 mi-
lhões de novas habilitações 
contabilizadas em outubro, 
o País registrou o terceiro 
maior número de habilita-
ções desde a implementação 
da telefonia móvel. Com esse 
resultado, já são registradas 

cerca de 145 milhões de 
linhas em todo o território 
nacional.

Diante desde cenário, 
o ano foi bastante positi-
vo e movimentado para as 
operadoras, mesmo com a 
possibilidade de o cliente 
mudar de empresa e manter 
seu número (a chamada 
portabilidade numérica). A 
Claro, por exemplo, ultra-
passou a TIM, conquistando 
o segundo lugar no ranking 

nacional, com participação de 
mercado de 25,31%. 

Até o mês de setembro, a 
operadora havia conquistado 
5,4 milhões de novos clientes 
no acumulado do ano, número 
32,7% superior na compara-
ção com o mesmo período de 
2007. “Houve crescimento da 
marca e do reconhecimento do 
público. A Claro também teve 
uma visão de futuro do 3G no 
mercado brasileiro”, afirma o 

diretor de marketing da em-
presa, Erik Fernandes. 

A operadora reforçou o 
posicionamento em 3G e in-
vestiu ainda no lançamento do 
iPhone. “Lançamos também o 
Blackberry Gold, criando uma 
linha de produtos para 3G, e 
apoiamos a portabilidade com 
a campanha ‘Pela portabilida-
de já’, utilizando a assinatura 
Claro Escolha”, afirma. Os pri-
meiros levantamentos indicam 
movimento positivo na Claro. 

Segundo Fernandes, para 
cada cliente que sai, entram 
2,5. “Estamos melhorando 
nossa performance com a 
portabilidade”, garante.

A crise financeira não 
deve afetar os resultados 
da Claro em 2008, já que o 
mês de dezembro é atípico 
nesse setor — com vendas 
impulsionadas pelas compras 
de celulares para o Natal e o 
recebimento do 13o salário. A 
preocupação está relacionada 
a 2009. “Seremos afetados. É 
o que todo mundo está falan-
do. Mas não estamos sentindo 
muito isso em 2008”, afirma 
Fernandes.

Já a líder de mercado, 
Vivo, que conta com quase 
30% de participação e 42 mi-
lhões de clientes, mudou um 
pouco seu foco de atuação e 
passou a investir em comuni-
cação com os clientes de sua 
base, no intuito de fidelizá-
los, em vez de voltar todas 
as forças para a conquista de 
novos usuários. 

“Ainda não podemos medir 
os resultados de 2008 porque 
o Natal é a principal data 
para as vendas do setor. Por 
ser hoje um presente barato 
e desejado, acreditamos que 
teremos mais uma vez o Natal 
dos celulares”, diz Cristina 
Duclos, diretora de marketing 
da operadora. “Nosso recado 
para 2009 é não tirar o pé do 
acelerador, de forma a manter 
os investimentos e continuar 
crescendo”, conclui. (MD e SS)

O melhor ano da telefonia móvel

Campanha da Claro para o lançamento do iPhone: operadora aposta em 3G

Monteiro: crescimento puxado pelas classes C e D
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