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Países emergentes aumentarão sua participação no mercado global de propaganda de 31,5% 
em 2010 para 35,9% em 2013. Um novo estudo da Zenith Optimedia prevê a recuperação 
crescente dos investimentos em publicidade ao redor do mundo nos próximos três anos. 
 
A boa notícia é que o crescimento do investimento publicitário nos chamados mercados em 
desenvolvimento seguirá mais significativo do que o de mercados desenvolvidos. Este ano, a 
tendência já se confirma fortemente. Em 2010, a Zenith estima que a região da Ásia/Pacífico 
(incluindo Japão) superará a Europa Ocidental em investimento publicitário: US$ 106 bilhões 
contra US$ 104.2 bilhões da Europa Ocidental. 
 
Até 2013; o crescimento do investimento na Europa Ocidental deve ser de apenas 10%, 
enquanto na região Ásia-Pacífico será de 23%. Na América Latina, até 2013, o investimento 
será ainda maior: 26%, enquanto na região da Europa central e oriental o crescimento 
previsto é de 31%. No Oriente Médio e na África o aumento deve ser da ordem de 24%. 
 
Os países emergentes ampliarão sua participação no mercado global de propaganda de 31,5% 
em 2010 para 35,9% em 2013. Nos demais países desenvolvidos, o crescimento será tímido: 
no Japão o crescimento deve ser de 5% e na América do Norte, de 9%. No Brasil investimento 
deve crescer 31%. 
 
O investimento global em publicidade crescerá, até o fim de 2010, 4,9% e, de acordo com o 
estudo da Zenith, deve crescer 4,6% em 2011 e 5,2% em 2013. Os cinco maiores 
contribuintes para o crescimento da propaganda ao redor do mundo são os mercados em 
desenvolvimento: China (que contribui quase tanto quanto os EUA), Rússia (US$4,4 bilhões), 
Brasil (US$ 4,4 bilhões), Indonésia (US$ 2,7 bilhões) e Índia (US$ 2,5 bilhões). 
 
Até 2013, os mercados do Brasil e da China deverão crescer 31% e 51%, respectivamente. 
 
No mercado brasileiro, o incremento é algo em torno de R$ 7,4 bilhões o quarto maior 
incremento neste mesmo período se comparado com os outros países. De acordo com a 
Zenith, o Brasil é atualmente o sexto maior mercado da publicidade mundial, com US$ 14,2 
bilhões (cerca de R$ 24 bilhões), e chegará a 2013 com US$ 18,7 bi (ou R$ 31,6 bilhões), 
mantendo a sexta colocação, mais próxima do Reino Unido. 
 
RANKING 
 
O Brasil fica, então, a US$ 1 bilhão de tornar-se o quinto maior mercado do mundo. A grande 
mudança no período será protagonizada pela China, que superará a Alemanha para tornar-se o 
terceiro maior em 2011, atrás de Estados Unidos e Japão, mantendo sua posição durante todo 
o período da previsão. A Rússia entrará nos top 10 em 2012, ultrapassando a Austrália e o 
Canadá para tomar o nono lugar, e depois ultrapassar a Itália a tomar oitavo em 2013. 
 
O Japão deverá crescer apenas 5% entre 2010 e 2013. Os Estados Unidos e os grandes 
mercados da Europa Ocidental (França, Alemanha, Itália e Reino Unido) deverão crescer entre 
7% e 9% no período. Austrália e Canadá, que sobreviveram melhor à recessão, devem crescer 
algo entre 15% e 17%. 
 
MÍDIAS 
 
Entre 2010 e 2013, jornais e revistas devem ver sua receita de publicidade declinar cerca de 
2%. O rádio deve crescer 10%, enquanto outdoor superará o mercado como um todo (16%), 
com 18% de crescimento. Televisão e cinema crescerão 19% cada e serão beneficiados pelas 
melhorias tecnológicas, que têm estimulado o consumo (como HDTV e filmes em 3D). 
 
A internet continuará a crescer muito rápido: 48% no período, três vezes mais que as demais 
mídias. 



 
Apesar de muitas previsões divergentes, a televisão mantém sua posição de sucesso como nos 
últimos cinco anos. Os dados demonstram que as pessoas estão assistindo mais à televisão do 
que nunca. O segmento aumentou seu share no mercado publicitário de 37,1% em 2005 para 
40,7% em 2010 e subirá para 41,8% em 2013. 
 
A internet aumenta rapidamente a sua cota de mercado e passará de 14% este ano para 
17,9% em 2013. A ascensão do vídeo na internet e as redes sociais contribuem para essa 
tendência. O formato "display" terá 33,9% dos investimentos em propaganda na internet este 
ano, e terá 35% em 2013. 
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