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Depois de analisar um relatório sobre investimentos em mídia, acredito que o primeiro 
semestre deste ano não poderia ser mais auspicioso. As verbas publicitárias cresceram cerca 
de 30% na comparação com o primeiro semestre de 2009, refletindo três fatores distintos: a 
retomada da economia, após a crise financeira do ano passado; a alavancagem proporcionada 
pela Copa do Mundo na África do Sul; e a efervescência própria de um ano eleitoral. Não se 
trata, portanto, de um crescimento sustentável a longo prazo, mas foi suficiente para 
consolidar a posição do Brasil como um dos principais centros da publicidade mundial. Se a 
economia interna crescer à razão de 4% ao ano nos próximos meses, como preveem os 
especialistas, as verbas de propaganda em mídia deverão atingir cerca de R$ 38 bilhões em 
2010. 
 
De repente, nossas cifras assumem uma envergadura internacional e isto só faz aumentar a 
responsabilidade dos publicitários. Errar está ficando cada vez mais caro e isto, naturalmente, 
tornará as agências e anunciantes cada vez mais cautelosos, justamente quando se esperaria 
que fossem cada vez mais inovadores. Esse é o desafio que teremos de enfrentar. 
 
Mas o relatório também nos dá outras informações reveladoras sobre o presente e o futuro da 
nossa propaganda. Por exemplo, os investimentos em televisão (aberta e por assinatura) 
cresceram 37% na comparação com o ano passado e o mesmo ocorreu com os investimentos 
publicitários na internet. Enquanto isso, jornais, rádio e revistas cresceram muito menos, 
mantendo a tendência que já se faz sentir há dois ou três anos. Parece certo que nos próximos 
anos a propaganda brasileira se apoiará cada vez mais na combinação entre a televisão e a 
internet, com características e objetivos que se complementam. A televisão aberta continuará 
a ser o veículo ideal para produtos e serviços com apelo universal, mas com foco nas classes 
C/D. A televisão por assinatura se tornará um veículo preferencial para as classes A/B, com 
ênfase em produtos de maior preço. Por último, a internet terá como função dialogar com os 
jovens e com os consumidores de amanhã. Mais do que isso, ela será também uma grande 
antena voltada para o mercado e captando informações preciosas sobre o comportamento e a 
motivação dos consumidores. Por último, a internet assumirá cada vez mais o papel de canal 
de vendas alternativo que já se configurou. Também neste primeiro semestre, o varejo online 
cresceu cerca de 40% no País, contra um crescimento de apenas 8% para o varejo tradicional. 
Os varejistas tradicionais que se aventuram na internet informam encantados que a principal 
vantagem da web é a cobertura de segmentos que as lojas físicas não conseguiam atingir. 
 
Mas não se deve esquecer que a internet é também uma espécie de terra sem lei, onde as 
táticas de guerrilha são mais efetivas. Pense nisso antes de se aventurar no mundo digital. 
 
Finalmente, resta-nos perguntar o que vai acontecer com os veículos impressos e com o rádio. 
Não se assustem, eles continuarão conosco por muitos anos ainda, mas sofrerão mudanças em 
sua natureza e em seus objetivos. O rádio do futuro pouco terá a ver com o de hoje. As 
revistas passarão por uma adaptação dolorosa e os jornais sempre terão um papel essencial a 
cumprir. A mídia impressa é um centro formador de opinião sem o qual a própria democracia 
estará em risco. Basta que se diga que 60% do conteúdo veiculado através da internet têm 
sua origem nos jornais. Aqui também passaremos por adaptações e mudanças e um dos 
problemas mais sérios a resolver é o status jurídico da internet. Por exemplo, será preciso 
discutir a questão vital dos direitos autorais incidentes sobre o conteúdo divulgado na web. 
 
Como vemos, ninguém poderá queixar-se de que os próximos anos serão monótonos. É só 
esperar para ver. 
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