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No ano passado, a propaganda brasileira viveu um de seus melhores anos e cresceu 19,6% 
sobre 2009, conforme os dados do mercado. Com isso, o faturamento líquido dos veículos 
publicitários chegou a R$ 23 bilhões, mantendo o País entre os cinco ou seis maiores mercados 
publicitários do mundo. A razão principal, ao contrário do que se poderia supor, não foi a 
propaganda político-eleitoral, pois a propaganda obrigatória gratuita não está incluída nesse 
valor. A principal razão para que a propaganda crescesse quase três vezes mais do que o 
crescimento provável do PIB foi o maior nível de competição observado na maioria dos 
mercados. 
 
Houve aumento na competição entre as grandes marcas de produtos e bens de consumo, bens 
duráveis (como automóveis), serviços financeiros, grande varejo e lançamentos imobiliários. 0 
fato não é muito comum em nosso País, onde o grau de competição tem sido geralmente baixo 
e as causas prováveis dessa mudança podem ser duas: o aumento da renda dos consumidores 
que agora têm mais renda discricionária; e o avanço dos produtos importados, principalmente 
veículos e eletrônicos. Naturalmente, os nossos industriais se queixam da invasão estrangeira 
e culpam o câmbio e o famoso "custo Brasil", mas a verdade é que o consumidor brasileiro 
saiu ganhando. Mas ganhou também a propaganda. Daqui para frente, o crescimento 
sustentável dos investimentos publicitários só será possível com o aumento progressivo do 
nível e da qualidade da competição entre as marcas em nossa economia. 
 
Lançamentos mantêm nível elevado 
 
Naturalmente, uma das consequências do maior nível de competição em nossa economia é o 
crescimento do número de novos lançamentos de produtos de consumo, como alimentos, 
produtos de higiene pessoal, cosméticos etc. Em 20.10, conforme dados fornecidos pelo 
professor Fábio Mestriner - coordenador do laboratório de embalagens da ESPM, o Brasil 
lançou seis vezes mais produtos do que há uma década e consolidou a sua posição como sexto 
mercado mundial, com o lançamento de 12.048 novas embalagens. As categorias mais ativas 
foram, como sempre, as ligadas à mulher, como produtos de beleza, alimentos preparados e 
guloseimas infantis. Os posicionamentos utilizados dão ênfase ao conteúdo natural, aspectos 
éticos, valor para a saúde e outros ligados à natureza e à ecologia. 
 
Em outros países de vanguarda, o clima foi também de retomada de negócios em 2010. 0 
Brasil está entre os dez países que mais lançaram produtos de consumo embalados. Ocupa o 
sexto lugar. Os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, com 13% sobre o total; Reino 
Unido, Alemanha e Japão, com 6%; França e Brasil, 5%; Canadá, México e China, 4%; e 
Índia, 3%. 
 
Em todos esses países, a proporção de marcas próprias está crescendo. No Brasil, ela já 
chegou a 15% em 2010 e deverá dobrar de importância em menos de cinco anos. As grandes 
redes varejistas, cada vez mais estão concorrendo com as grandes marcas nacionais e essa é 
mais uma consequência do acirramento geral da competição no mercado. Para escapar do 
cerco das marcas próprias, as grandes marcas nacionais terão que fazer, cada vez mais, 
lançamentos inovadores, apoiados naturalmente pela propaganda. Boas notícias para todos! 
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