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A publicidade brasileira vai alcançar investimentos de US$ 10,6 bilhões em 2013, segundo 
estudo divulgado semana passada pela PricewaterhouseCoopers. A pesquisa “Entretenimento e 
Mídia Global – 2009/2013” apontou que os investimentos em publicidade no mundo registrarão 
queda de 12,1% este ano. Em 2010 haverá recuperação, mas os investimentos ainda 
encolherão. 
 
Só em 2011 será registrado um número positivo, porém, discreto, com aumento de 1,4%. 
Mas, ao contrário das outras regiões, a América Latina se destaca com um desempenho 
positivo, de 1,9%, alcançando investimentos da ordem de US$ 23 bilhões em 2013. O Brasil 
lidera na região. Sairá dos US$ 9,456 milhões em 2008, caindo para US$ 8,915 este ano, US$ 
8,847 em 2010, para só em 2011 retomar o crescimento. 
 
Mídias tradicionais, como jornais, revistas e TV, devem sofrer algum baque este ano e no 
próximo, em função da crise, para depois se recuperar. Mas, apesar da pequena fatia de 
mercado que representa atualmente, a grande promessa é a mídia digital, que deve passar a 
receber cada vez mais investimentos com a aceleração da migração digital, o que envolve o 
incremento da banda larga e o desenvolvimento da mobilidade, tanto em infraestrutura como 
em aparelhos. 
 
Internet, videogame e música digital devem registrar grande crescimento. 
 
O estudo é desenvolvido com informações colhidas com anunciantes, agências e empresas de 
comunicação em 48 países e é o principal feito pela consultoria em seu núcleo ligado a estas 
áreas. 
 
Entretenimento 
 
Além do crescimento em publicidade, a América Latina também liderará o crescimento em 
entretenimento e mídia, com uma alta anual média de 5,1%, alcançando crescimento na base 
de dois dígitos em 2013. Os gastos com entretenimento e mídia vão sair dos US$ 57 bilhões 
registrados no ano passado para US$ 73 bilhões em 2013. O Brasil vai liderar os investimentos 
que alcançarão uma movimentação de US$ 33 bilhões em 2013; no ano passado, US$ 26 
bilhões foram investidos. A indústria do entretenimento e mídia crescerá 2,7% ao ano em 
média até 2013, quando deverá atingir US$ 1,6 trilhão mundialmente (incluindo o 
investimento em publicidade e receita gerada pelo consumo). 
 
Brasil e México continuarão sendo os países dominantes na América Latina, registrando 
crescimento de 4.6% e México 4.3%, respectivamente. Os dois representarão 69% dos gastos 
com entretenimento e mídia na região em 2013. A perspectiva é de que a AL terá a maior alta 
nos gastos em mídia e entretenimento até 2013. 
 
Segmentação 
 
A pesquisa da Price avalia cada mídia por região. Na América Latina, nos próximos cinco anos, 
a publicidade online e os gastos com o acesso à internet terão crescimento anual de dois 
dígitos, enquanto o mercado de videogames terá crescimento de 9,2%; a TV por assinatura, 
6,5% e a indústria de cinema, 5,4%. Os outros segmentos terão uma média menor, de 2% ao 
ano, sendo que o mercado de música será menor em 2013 que em 2008. Nos próximos cinco 
anos a AL será a região com o maior crescimento em acesso à internet, saindo de uma base 
relativamente pequena. Incremento na infraestrutura, penetração em áreas rurais e pacotes 
triple play vão influenciar no desempenho da banda larga. 
 
A introdução de redes wirelless de alta velocidade vai estimular a demanda por acesso móvel; 
os gastos dos consumidores com acesso móvel são os que mais vão crescer. Mesmo assim, a 
América Latina continuará sendo a menor região para a publicidade online, mas a com o 
aumento mais rápido, recebendo investimentos de US$ 1,5 bilhão em 2013, enquanto em 



2008 registrou US$ 660 milhões. O mercado emergente de acesso à internet móvel e o 
lançamento de TV móvel vão ajudar no desenvolvimento do segmento. O Brasil será o maior 
mercado na região e também vai registrar o crescimento mais rápido, alcançando 
investimentos na área de US$ 1 bilhão em 2013.  
 
Na publicidade na TV, a América Latina também se destaca com o crescimento mais rápido em 
cinco anos, saindo de investimentos de US$ 12,2 bilhões em 2008 para US$ 13,1 bilhões em 
2013. 
 
Crise 
 
A crise levará a um declínio na publicidade na TV em 2009 e 2010, seguido por aceleração e 
recuperação entre 2011 e 2013.. Brasil e México continuarão sendo os países com o maior 
mercado de publicidade na TV na região nos próximos cinco anos somando 79% dos 
investimentos da AL em 2013. Em TV por assinatura, Brasil, México e Argentina foram os três 
maiores mercados da região e vão continuar nesta posição em 2013. O mercado de 
videogames é apontado como promissor. Apesar disso, a América Latina ainda é o menor 
mercado para o segmento. Mas a projeção é de que ele saia de US$ 1,3 bi para US$ 2 bi em 
2013. A publicidade em videogames deverá dobrar, saltando de US$ 23 milhões para US$ 47 
milhões.  
 
O cenário para o mercado de revistas não é positivo. Ele deverá declinar nos próximos dois 
anos por conta da crise, sairá de US$ 3,6 bi em 2008 para US$ 3,4 em 2013. O declínio da 
economia vai levar a diminuição da publicidade na mídia revista, que cairá 8,7% nos próximos 
dois anos seguida de pequena recuperação, saindo de US$ 1,3 bi em 2008 para US$ 1,4 bi em 
2013. 
 
A circulação das revistas também terá queda nos próximos dois anos, mas registrará pequena 
recuperação na sequência. Na análise feita sobre jornais, o mercado latino-americano será o 
de melhor performance. Mas a recessão vai reduzir a publicidade nesta mídia nos próximos 
dois anos. Como resultado, o segmento cairá 9% de 2008 para 2010 antes de crescer 14,5% 
nos três anos subsequentes, saindo de US$ 3,7 bilhões em 2008 para US$ 3,9 bilhões em 
2013. 
 
Sites 
 
O crescimento da banda larga vai incrementar a publicidade digital nos sites de jornais. O 
estudo estima que o segmento receba investimentos de US$ 183 milhões em 2013. O total da 
publicidade em jornais vai crescer, saltando de US$ 3,8 bilhões em 2008 para US$ 4,1 bilhões 
em 2013, fazendo da América Latina a única região com este desempenho positivo. A crise vai 
interferir na circulação, que, porém, vai se recuperar. O Brasil continuará a ser o mercado 
dominante em circulação de jornais, porém a Argentina vai estreitar a distância, registrando o 
crescimento mais rápido na região. 
 
O estudo também avaliou o rádio e a mídia exterior. Os dois vão crescer, saindo de US$ 1,9 
bilhão para US$ 2 bilhões em 2013. A crise vai afetar a publicidade nos dois segmentos este 
ano e ano que vem. A internet, que compete com o rádio em outros mercados, é 
historicamente uma ameaça menor na América Latina por causa da sua baixa penetração. Mas 
com o incremento da banda larga, a internet vai ser mais atrativa para anunciantes, que 
começarão a realocar verbas nesta mídia, fazendo cortes no rádio. Como resultado, a 
publicidade no rádio vai sentir, crescendo modestos 0,3% entre 2008 e 2013, quando 
alcançará US$ 1,2 bilhão. 
 
Outdoor 
 
A eliminação de muitos outdoors no Brasil com novas leis levará a uma estagnação no 
mercado da mídia exterior nos próximos dois anos, apesar de uma recuperação ser apontada 
para 2011 e a mídia alcançar crescimento de dois dígitos em 2013. A América Latina será a 
única região que terá crescimento nas publicações business-to-business. Os veículos 



segmentados vão ser seriamente afetados pela economia nos próximos anos, por outro lado, 
registrarão um crescimento forte na publicidade dos sites de revistas especializadas e um 
crescimento mais discreto na publicidade na mídia impressa. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 jun. 2009, p. 32.  


