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Quando os ventos da economia são muito ferozes, a publicidade invariavelmente sente o 
baque. Em épocas de incertezas nos negócios, menos verba para propaganda - esse é o 
raciocínio que predomina na maioria dos anunciantes. As empresas ligadas ao setor de 
comunicação, no Brasil e no exterior, conhecem muito bem essa realidade e por isso 
esperavam por tempos para lá sombrios a partir do instante em que a crise financeira se 
espalhou pelo mundo inteiro, em setembro.  
 
Mas o bicho-papão não foi tão feio quanto se imaginava inicialmente - pelo menos no caso 
brasileiro. Sim, houve o espanto geral logo após setembro, responsável por retração nas ações 
de marketing no último trimestre. Essa freada, no entanto, não foi devastadora o suficiente 
para fazer o setor deixar de crescer no ano. Em 2008, o mercado publicitário teve expansão de 
12,8%, com um faturamento de R$ 29,4 bilhões. Até setembro, o ritmo de crescimento era da 
ordem de 15,7%. Os dados são do Projeto Inter-Meios, de Meio & Mensagem.  
 
Novos ares  
 
Depois do susto inicial com a tormenta, as companhias se mostram agora mais otimistas. A 
expectativa é que os investimentos publicitários no País tenham um crescimento próximo de 
5% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2008. Se 
pensarmos que nos primeira metade do ano passado a economia estava a todo vapor, o que 
configura uma base alta de comparação, o resultado é satisfatório. "Os anunciantes optaram 
por não diminuir seus investimentos porque há uma grande competição no mercado", analisa 
José Carlos de Salles Gomes Neto, presidente do Grupo Meio & Mensagem, responsável por 
estudos que medem o volume de investimentos publicitários no Brasil. "Outra razão é que 
reduzir verba no momento de crise significa estar atrás da concorrência a partir do instante em 
que a economia se recupera", afirma.  
 
Salles Neto baseia suas projeções em grande parte por causa dos dados contidos na nova 
edição da publicação Agências & Anunciantes. O material traz o ranking de anunciantes, 
agências e órgãos estatais.  
 
Não houve grandes alterações nas primeiras colocações nas listas de agências e anunciantes 
em 2008. No primeiro time, continua na liderança a Young & Rubicam, com R$ 1,8 bilhão de 
verba investida no ano passado - é preciso destacar que esses recursos referem-se ao 
montante que os anunciantes destinam para campanhas publicitárias desenvolvidas por suas 
agências. Na segunda colocação continua a JWT (R$ 750,6 milhões) e, em terceiro, a 
AlmapBBDO (R$ 711,3 milhões).  
 
Uma das surpresas na lista é a DM9DDB, que subiu da sexta colocação de 2007, com uma 
verba de R$ 490,7 milhões, para a quarta colocação, com R$ 533,8 milhões.  
 
Entre os anunciantes, o reinado ainda está nas mãos da Casas Bahia. A rede varejista destinou 
R$ 1,2 bilhão para ações de comunicação em 2008, verba 17% acima da quantia aplicada em 
2007. Na segunda colocação está a Unilever (R$ 786,5 milhões), seguida pela AmBev, com R$ 
286,4 milhões. 
 



 
 

 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C1. 


