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promoções, embora com uma presença menor do que anteriormente. "Em janeiro, vimos um aumento de vendas no setor
automobilístico, em função de medidas tomadas pelo governo,
como redução de impostos", lembra Saint'ClaÍr.
Outras atividades que mantiveram suas campanhas publicitárias, além do varejo, incluem o agronegócio - como constatam os Sinapros do Espírito Santo e do Paraná -, os setores de
telecomunicações, turismo e educação {escolas e faculdades),
estes dois em função da sazonalidade de início de ano.
A presidente do Sinapro da Bahia, Vera Rocha, destaca que
os setores ligados ao consumo de massa popular continuam
sendo beneficiados pelo aumento do salário mínimo e pelos
programas de transferência de renda do governo federal. A
expectativa é de que eles mantenham o investimento em mídia.
As contas públicas devem ser outra âncora importante para
as agências em 2009, pois a expectativa é que não sofrerão
corte expressivo. "As concorrências das contas públicas, previstas para ocorrer a partir de março, são aguardadas com grande
expectativa, além das licitações municipais e estaduais", destaca Fernando Manhães, diretor do Sinapro do Espírito Santo, ao
observar que, no estado, as verbas públicas do governo estadual e as principais prefeituras da Grande Vitória podem chegar
a R$ 25 milhões.
Em Brasília, onde a publicidade é fortemente alavancada
pelo governo, a expectativa também é positiva. "Acreditamos
que Brasília vai sofrer menos do que o resto do país", estima
Fernando Brettas, presidente do Sinapro do Distrito Federal. Ele
ressalta, porém, que ainda não se descarta a possibilidade de
haver um encolhimento da verba publicitária

governamental.

Entre os setores mais retraídos, além das construtoras e da
indústria automobilística, estão as áreas de mineração e siderurgia, que podem reduzir as verbas publicitárias, conforme
destaca o Sinapro de Minas Gerais. Já em Santa Catarina é
expressiva a queda de receita no setor cerâmico.
O comércio exterior é outra área que causa apreensão. No
Espirito Santo, grandes exportadores, como Aracruz, Samarco,
Vale do Rio Doce, CST/Arcelor Mittal, Beiço, entre outros, estão
reduzindo sua presença na mídia, conta Takashi Sugui, presidente do Sinapro do Espírito Santo.
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