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Anova pesquisa do Instituto Nielsen sobre tendências da publicidade, o Nielsen Global AdView 
Pulse, revelou que os investimentos dos anunciantes ao redor do mundo cresceram 12,8% no 
primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2009, totalizando US$ 238 
bilhões. Deste valor, o investimento do Brasil no período foi de aproximadamente US$ 15 
bilhões, mais da metade do investimento total  da América Latina (incluindo Argentina, Brasil e 
México), que chegou aos US$ 29 bilhões. Os dados do Nielsen para o País têm como fonte o 
Ibope, que não incluiu as mídias cinema e internet no relatório. 
 
O Brasil aparece como líder na elevação de investimentos em publicidade, com um 
crescimento da ordem de 50,2%. O percentual é alto e soa discrepante, uma vez que a base 
de dados utilizada pelo Nielsen para a pesquisa foi a que o Ibope utiliza em sua pesquisa Ibope 
Monitor, segundo a qual o Brasil teve um crescimento de 25% no período. Conforme o Ibope, 
o investimento bruto em mídia no mercado brasileiro de janerio a junho de 2010 foi de R$ 35 
bilhões. 
 
O percentual de 50,2% do Nielsen compara  o volume de investimento em dólar do primeiro 
semestre deste ano com o do ano passado, período em que a moeda norte-americana sofreu 
desvalorização no Brasil. Com o Brasil em destaque, os maiores crescimentos do primeiro 
semestre de 2010 foram apresentados pela América Latina (44,5%) e por Oriente Médio  e 
África (23,8%). A América do Norte e a Europa, que detêm 23% do mercado global, tiveram 
ganhos  mais modestos. 
 
De acordo com a pesquisa, alavancaram o crescimento global a performance dos mercados 
emergentes e a retomada de investimentos significativos das categorias de automóveis, bens 
duráveis e produtos de consumo, serviços financeiros e telecomunicações, que voltaram a 
apresentar aumentos percentuais de dois dígitos. A pesquisa também apontou o crescimento 
dos investimentos nas mídias rádio e jornal, e consagrou a televisão, que permanece o meio 
de maior investimento do planeta. O investimento em publicidade aumentou em 35 dos 37 
países contemplados pelo Nielsen, apresentando queda apenas nos Emirados Árabes (-5,8%) e 
na Irlanda (-3,2%) no primeiro semestre deste ano. 
 
Na América do Norte e na Europa, os números mostraram um ritmo mais lento de 
recuperação, mas a tendência é positiva, com um retorno de investimento nas categorias de 
automóveis e bens duráveis. O setor automotivo na América do Norte (17,3%) registrou o 
maior crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a categoria 
vestuário/acessórios apresentou na Europa (14,9%) recuperação mais forte e a de bens 
duráveis teve o maior aumento na Ásia-Pacífico (29,7%). 
 
Na América Latina, foram os serviços financeiros (73,9%) que apresentaram o maior 
crescimento, enquanto as telecomunicações registraram o maior crescimento nos mercados da 
África e do Oriente Médio (38,7%). Considerando a performance por trimestre, os números do 
Nielsen demonstraram que, no segundo trimestre do ano, o ritmo de crescimento apresentou 
ligeira desaceleração tanto na América Latina quanto nas regiões Ásia/Pacífico, em 
comparação com o primeiro. 
 
A Europa apresentou um aumento de 8% no investimento publicitário durante os seis 
primeiros meses de 2010, conduzido por aumentos de dois dígitos nos principais mercados 
regionais do Reino Unido (10,7%), Alemanha (9,6%) e França (11,6%). Os mercados mais 
fracos em publicidade na Europa foram a Irlanda (-3%) e a Espanha, que se manteve estável. 
A região Ásia/Pacífico, a de maior investimento global, com 38% dos investimentos mundiais, 
teve um forte crescimento, com a maioria dos mercados asiáticos apresentando crescimento 
de dois dígitos em relação ao primeiro semestre de 2009. 
 
No Pacífico, o investimento em publicidade na Austrália e na Nova Zelândia subiu 8% e 9%, 
respectivamente. A publicidade no Japão, a terceira maior economia mundial, manteve-se 
estável, sem quedas. Já a Índia liderou os investimentos da região, com 32% de crescimento,  



aumento impulsionado principalmente pelos setores de bens duráveis e de consumo, seguido 
por Hong Kong (23%), Indonésia e Malásia (22%). 
 
TV lidera 
 
Em todas as regiões, a televisão (15,8%) manteve-se com a esmagadora preferência como 
mídia no primeiro semestre de 2010, com 62% do investimento total, um aumento de 1% no 
comparativo ano a ano. O rádio também teve um crescimento global saudável, de 11%, 
embora tenha registrado um declínio de 1% apenas na América do Norte. O meio Jornal 
também apresentou aumento na receita publicitária da ordem de 9,5%, enquanto o meio 
Revista relatou a pior performance de todas (3,7%), sendo que apresentou declínio (-2%) na 
América do Norte. 
 
Os setores 
 
95 centavos em cada 10 dólares gastos em publicidade vieram do setor de Saúde, embora 
essa categoria tenha entrado em ligeira queda de janeiro a junho deste ano, principalmente 
devido à redução dos investimentos nas regiões Ásia-Pacífico e América do Norte. Já o setor de 
Cosméticos e Higiene Pessoal mereceu 89 centavos de cada 10 dólares investidos em 
propaganda na primeira metade de 2010, consagrando-se como o segundo maior investimento 
em termos globais. 
 
Segundo Michele Strazzera, diretora do Nielsen Global AdView, a indústria da publicidade 
mundial continua a apresentar crescimento no 2º trimestre, em todas as regiões e em todos os 
meios de comunicação, alavancada pela região Ásia/Pacífico. 
 
 



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 out. 2010, p. 17. 


