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O mais recente relatório trimestral “International Ad Forecast” da Warc – empresa sediada na 
Inglaterra especializada em informações e tendências de mar-keting – confirmou a força dos 
mercados emergentes no crescimento do investimento publicitário mundial, entre os quais 
figura o Brasil. O estudo apontou que a verba publicitária ao redor do mundo crescerá 4,6% 
neste ano e 5,5% em 2012. 
 
Os maiores aumentos em 2011 serão da Índia, que deve crescer 18,5%, da Rússia (17%), da 
China (12,5%) e do Brasil (11%). O Japão apresentará o menor crescimento segundo o 
relatório: 1,2%, mas manterá seu forte share publicitário – de 12,3% – em relação aos demais 
países cobertos. Não por acaso, os líderes do investimento publicitário são também os do PIB 
global – EUA, China e Japão – em ordem diferente, pois o Japão ainda supera a China na 
publicidade. 
 
Segundo a Warc, até 2012 a China deve figurar entre os três maiores mercados publicitários 
do mundo, ultrapassando Inglaterra e Alemanha, ficando abaixo de Estados Unidos e Japão, ao 
crescer 12,5% este ano e 14,5% no ano que vem, alcançando US$ 27 bilhões. Impulsionam a 
China a forte performance no setor televisivo e a economia que cresce ao ritmo de 10% ao 
ano. “Onde cresce a produção, a consequência natural é que a propaganda e o marketing se 
desenvolvam em ritmo semelhante. Hoje a maior produção de automóveis e de TVs está na 
China”, comentou Evaldo Alves, professor da FGV-EAESP (Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo). 
 
Primeira vez 
 
David Tiltman, editor internacional da Warc, disse que o fator chave para o crescimento da 
China no contexto do investimento publicitário é que milhões de cidadãos chineses estão 
consumindo produtos de marca pela primeira vez, o que torna o mercado muito atraente para 
multinacionais em busca de crescimento de longo prazo. Ao mesmo tempo, a força das marcas 
chinesas locais aumentou a competitividade, e em muitos casos elas foram responsáveis pelo 
crescimento do investimento publicitário. 
 
“Muitas empresas chinesas estão faturando alto e investindo grandes somas em marketing. A 
propaganda é a maneira mais fácil e rápida de comunicar-se com os novos grupos de 
consumidores na China. A batalha crucial agora não está nas cidades litorâneas, mas sim nas 
províncias do interior, áreas que estão crescendo mais rapidamente”, analisou Tiltman. Os 
Estados Unidos continuarão, segundo o estudo, como o maior mercado publicitário do mundo, 
com 43% dos investimentos de mídia em 2011 – embora perca share entre os 12 países 
cobertos pelo relatório da Warc. O investimento em publicidade no País deve crescer 3,5% 
este ano e 4,5% em 2012, recolocando-o nos patamares pré-crise. 
 
O Japão aparece em segundo lugar, com aumento previsto para 1,2% em 2011 e 1,5% no ano 
seguinte, valor que deve ser impulsionado pela internet, que terá a maior participação da 
mídia no bolo em comparação com outras nações – como Alemanha (7,3%), China (7%) e 
Reino Unido (6,6%). Como demonstrou uma extensa pesquisa divulgada pelo Nielsen no 
segundo semestre do ano passado, há uma recuperação na economia global desde a recessão 
de 2009 para a qual contribuem fortemente o crescimento dos mercados emergentes. 
 
Veloz 
 
Entre as economias do Bric, o mais veloz crescimento em investimento publicitário ocorrerá na 
Índia, menor mercado entre os estudados pela Warc, devendo chegar a 18,5% de aumento 
este ano e 19% em 2012. Depois da Índia vem Rússia (17% de crescimento), China e, 
finalmente, o Brasil, que se coloca como o quarto País de maior crescimento previsto para 
2011, com 11%. Globalmente, Índia, Rússia e China terão os maiores crescimentos em 
investimento publicitário em 2011. Segundo o estudo, o Brasil deve crescer outros 10% em 



2012, e a ecpmp deve crescer entre 4,5% e 5%, sendo a demanda interna o principal drive de 
crescimento, apesar das restrições de crédito ao consumidor. 
 
“O Brasil tem uma indústria de comunicação forte, sofisticada, como – por exemplo – a 
emissora de TV de maior audiência do mundo ocidental. Que curiosamente só perde para a 
emissora estatal chinesa. Temos a maior editora da América Latina e a quarta maior revista do 
mundo. Nossas agências conquistam prêmios em todos os festivais do mundo. Temos pela 
primeira vez uma classe média que representa mais de 100 milhões de consumidores, mais de 
50% da nossa população. Portanto, a grande diferença do nosso mercado em relação aos Brics 
é que estamos – com todo o respeito – mais evoluídos na criatividade, na eficácia das 
ferramentas e da segmentação na mídia, na qualidade de produção, na capacidade estratégica 
que busca cada vez mais a comunicação integrada e tudo isso reflete em campanhas 
premiadas, veículos de comunicação qualificados e independentes, resultando em marcas 
consagradas”, analisou Luiz Lara, presidente da Abap (Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade). 
 
Segundo ele, o mercado publicitário brasileiro deve crescer 11% em 2011 e pode chegar a 4% 
até 2020, dobrando sua participação. “O Brasil tem um talento natural para a comunicação. 
Por isso estamos em outro estágio e vamos fazer valer essa vantagem competitiva perante os 
Brics, mostrando que aqui a propaganda faz diferença”, argumentou Lara. 
 
Europa 
 
Entre os mercados europeus, a Itália é a que deve ter a melhor performance em investimento 
publicitário este ano, com crescimento de 3,4%, seguida da Alemanha (3,3%), Inglaterra e 
França, que aparecem empatadas com 2,8% de crescimento. 
 
Outro fator que vem contribuindo para o aumento do investimento publicitário global é o 
crescimento da mídia internet, cujo movimento previsto ultrapassa o de qualquer outra mídia 
de massa em no mínimo o dobro. O investimento publicitário na web deve crescer 12,7% em 
2011 nos 12 mercados analisados pela Warc, enquanto TV e outdoor devem crescer, 
respectivamente, apenas 4,8%, cinema, 4,6% e rádio, 4,4%. A mídia impressa continuará em 
queda globalmente, com participação no bolo de menos 0,8% para jornais e menos 0,4% para 
revistas. No Brasil, a previsão é de que a internet represente 15% do investimento publicitário 
até o final de 2012, muito em função da queda de investimento na mídia impressa. 
 
Tiltman, da Warc, disse que o que mudou ao longo dos últimos anos foi a retomada da força 
da televisão, o que não era esperado. “Há alguns anos falava-se muito na queda da TV como 
mídia principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. O que percebemos hoje é que a TV 
tem um importante papel nas estratégias de massa das marcas. De uma perspectiva global, as 
mídias que sofreram queda foram mesmo revistas e jornais”, concluiu Tiltman. 
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