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O mercado publicitário vive uma situação exatamente oposta a que enfrentou há um ano. No 
final de 2008, contratos estavam sendo cancelados, anunciantes suspendiam investimentos e a 
ordem era enxugar os orçamentos para enfrentar um período que seria de vacas muito 
magras. Mas 2009, como se viu, não foi tão ruim assim. O investimento publicitário, que se 
temia encolher, deve somar algo em torno de R$ 30,2 bilhões, o que significa uma melhora de 
3% em relação ao total de 2008, segundo pesquisa do grupo Meio & Mensagem (M&M). 
Agências de publicidade ouvidas pelo Valor prevêem fechar o ano com crescimento bem acima 
disso, de 10% a 20%. 
 
"O primeiro semestre foi ruim. Nos recuperamos no terceiro trimestre e vamos até crescer 
nessa reta final", diz o presidente do grupo M&M, José Carlos Salles Neto. Sua expectativa 
para 2010 é de um crescimento entre 6% e 7%.  
 
Neste final de ano, os anunciantes não só já confirmaram seus investimentos para 2010 como 
também fecharam contratos com valores maiores dos que os planejados inicialmente. É o caso 
do banco Santander. "Nosso investimento em marketing para o próximo ano pulou de R$ 120 
milhões para R$ 160 milhões", diz Fernando Martins, diretor estratégico de marketing do 
Grupo Santander Brasil.  
 
O otimismo em relação a 2010 tem sua razão de ser, explica Antonio Fadiga, presidente da 
agência Fischer+Fala!. "Há mais consumidores no mercado e eles estão gastando mais", diz, 
referindo-se à classe C. Algumas agências, como a Talent, já vêm se beneficiando dessa 
mudança social. "Alguns de nossos clientes, como os postos Ipiranga e a TV por assinatura Net 
estão crescendo por conta dessa nova classe social. São pessoas que compraram carros ou 
que trocaram seu aparelho de TV. Agora precisam abastecer ou querem receber conteúdo 
televisivo digital para poder desfrutar da tecnologia dos aparelhos que adquiriram", diz José 
Eustáquio, vice-presidente da Talent. A agência deve fechar o ano, segundo ele, com alta no 
faturamento de 5% a 6% sobre 2008 e espera crescer mais 10% em 2010.  
 
Sergio Amado, presidente da Ogilvy Brasil, está otimista. "O ano que vem será brilhante 
porque marca o início de um período de preparação para a Copa do Mundo de 2014 e dos 
Jogos Olímpicos de 2014 que o país vai sediar", diz ele, que termina 2009 com alta (até agora 
)de 17% no faturamento, graças a uma estratégia de corte nos custos e foco nos clientes. 
"Preferimos dar atenção aos clientes que já tínhamos em vez de captar novos, o que, em um 
ano que começou muito incerto, não renderia os resultados que precisávamos no curto prazo", 
afirma Amado.  
 
Boa parte dos anunciantes pensou da mesma maneira. "A maioria das empresas deixou 
campanhas de fortalecimento de marca de lado e deu mais enfoque a projetos que poderiam 
gerar vendas naquele momento", diz Salles Neto, do M&M.  
 
Por isso, o rádio, a internet e a TV foram as únicas mídias que tiveram crescimento no 
faturamento publicitário, segundo pesquisa do M&M relativa aos nove primeiros meses do ano. 
"Quem anuncia nesses veículos - principalmente no rádio, que há muitos anos não crescia 
tanto - espera gastar pouco, atingir um público determinado e conquistar resultados na hora", 
explica Salles Neto.  
 
Com as revistas, entretanto, foi o contrário. No mesmo período, elas tiveram queda de 9,6% 
na arrecadação. "A característica do anúncio em revista é que ele tem mais a ver com 
formação e construção de marca. No início do ano, principalmente, poucas empresas 
mantiveram verba para esse tipo de campanha", diz Salles Neto. Os jornais, por suas vez, 
tiveram diminuição de 11%, uma vez que sofreram com a crise do mercado imobiliário. "Só 
agora esse mercado volta a reagir", diz Renato Loés presidente da Leo Burnett Brasil, que tem 
entre seus clientes a construtora Rossi.  
 



No ano que vem, porém, todas as mídias devem crescer, por conta - em boa parte - da Copa 
do Mundo de Futebol na África do Sul e das eleições. "Como a propaganda política ocupa boa 
parte da mídia no segundo semestre, a corrida para reservar espaço no primeiro semestre já 
começou e está superaquecida", diz Roberto Mesquita, presidente da Neogama BBH. "Por isso 
o ano já começa com faturamentos altos: a sazonalidade é diferente", completa. Isso, 
entretanto, não quer dizer que o segundo semestre será fraco. Ao contrário: há chances de 
uma migração dos anunciantes de TV e rádio para a TV por assinatura e a internet.  
 
A internet, o meio que mais cresceu neste ano (23% até setembro), poderá passar por uma 
fase de amadurecimento. "Muita empresa procura a internet porque é moderno, porque está 
na moda, sem nenhum planejamento. Aí o investimento vira um tiro no pé", diz Igor Puga, 
diretor executivo da ID/TBWA, agência com foco em mídia digital. "Esse mercado ainda precisa 
ganhar mais profissionalismo", diz ele.  
 
Hoje, segundo dados da ID/TBWA, 70% dos anúncios na rede são de empresas de 
e.commerce e funcionam como uma permuta: o site recebe um percentual das vendas que o 
internauta, ao clicar no anúncio, venha a fazer. "Aos poucos, isso está mudando. Esse 
percentual já foi bem maior", diz Puga, que fechará 2009 com alta de 20% no faturamento. No 
ano que vem, ele, projeta até 20% de evolução.  
 
Essa esperada profissionalização da propaganda na web, consequentemente, abre mercado a 
empresas de pesquisa de comportamento do consumidor, como a AnimusO2, que prevê 
crescer até 50% em 2010. "Para aproveitar os bons ventos, as empresas terão de conhecer 
melhor o consumidor, mais ainda os da classe C" diz Steve Hevesi, diretor de planejamento.  
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