
Cai investimento global em publicidade 
 
Os gastos com publicidade em todo o mundo declinarão 7% este ano, uma vez que a recessão 
reduz a confiança do consumidor e as empresas continuam a cortar os orçamentos com 
marketing, informou a ZenithOptimedia.  
 
Os gastos com publicidade vão cair para US$ 453,2 bilhões em 2009, declínio puxado por uma 
redução de 13,9% na Europa Central e do Leste. Em dezembro, a empresa havia projetado 
que o mercado teria um declínio de 0,2%.  
 
Os desembolsos nos Estados Unidos, prejudicados pela ausência dos gastos com publicidade 
da Olimpíada e da campanha eleitoral para a presidência, deverão cair 8,7% este ano, 
projetou a Zenith, revisando a estimativa anterior, de um declínio de 6,2% As empresas 
reduziram os gastos com marketing em meio à pior recessão de pelo menos um quarto de 
século.  
 
"Desde que divulgamos as nossas últimas projeções, em dezembro, o mercado mundial de 
publicidade deu uma significativa virada para pior", afirmou a empresa. Segundo o estudo, os 
gastos com publicidade têm correlação forte com os lucros corporativos, e é improvável que o 
mercado de publicidade comece a se recuperar enquanto os lucros não voltarem a crescer.  
 
A Zenith prevê que os gastos mundiais com publicidade vão aumentar 1,5% no ano que vem e 
4,5% em 2011. Ao mesmo tempo, os gastos nos Estados Unidos cairão 1,7¨% em 2010 e 
crescerão 1,1% no ano seguinte.  
 
A internet é o único meio de comunicação em relação ao qual a expectativa é de que os gastos 
globais com publicidade aumentem em 2009, com uma projeção de alta de 8,6%, para US$ 
54,3 bilhões. A expansão será puxada principalmente pela publicidade em mecanismos de 
busca. Os gastos com publicidade on-line nos Estados Unidos este ano deverão crescer 9% 
este ano, prevê a empresa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17, 18 e 19 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. 
C7. 


