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O presidente americano Barack Obama chega ao Brasil em meio a especulações das 
negociações que serão feitas entre os dois países. Rumores apontam que as conversas entre o 
governante americano e a presidente Dilma Rousseff vão girar em torno do pré-sal e de 
exportações, mas outro ponto deve ser abordado. “Um objetivo dessa visita é o interesse dos 
Estados Unidos nos investimentos em infraestrutura no Brasil, por conta da Copa do Mundo e 
das Olimpíadas. Acordos devem ser fechados nesse sentido. Há um interesse econômico 
grande na vinda dele ao País”, é o que destacou Andrea Ribeiro, professora de relações 
internacionais da ESPM-RJ e da UFF. 
 
A chegada dele acontece em um momento de retomada da economia americana. “Muito 
concentrada no aumento de vendas do varejo e no incremento do consumo, que gerou um 
pequeno aumento no nível de emprego. Ainda não há recuperação, mas moderada retomada”, 
apontou. 
 
O cenário macroeconômico americano é de retomada, mas um dos setores daquele mercado 
mostrou sinais de recuperação já em 2010 e acabou interferindo diretamente no desempenho 
da publicidade nos Estados Unidos. O segmento automobilístico nunca foi tão primordial para o 
resultado positivo da publicidade americana como em 2010. É o que mostrou o estudo “State 
of the News Media”, desenvolvido pelo Pew Research Center’s Project for Excellence in 
Journalism, apresentado na semana passada. 
 
Com a recuperação do segmento após a grave crise financeira que abateu os Estados Unidos 
em 2009, o setor automobilístico foi uma fonte primordial para as receitas publicitárias daquele 
país em 2010. A publicidade de automóveis cresceu 77% nas emissoras de TV locais, 
interferindo diretamente no desempenho desta mídia; 22% no rádio e 17% nas revistas. 
 
O estudo trouxe ainda outros dados interessantes sobre o mercado de mídia americano: as 
TVs locais foram as que tiveram o melhor desempenho financeiro, mas, por outro lado, o rádio 
continua sendo a plataforma de mídia mais estável. Quanto aos índices de audiência, os 
resultados não são tão positivos já que todas as mídias estão perdendo audiência nos Estados 
Unidos, exceto a digital. Reforçando o grande momento desta mídia, o estudo apontou ainda 
que quase metade dos americanos (47%) consome alguma forma de notícia local através de 
um device móvel. Além disso, pela primeira vez o meio online superou o impresso em receita 
publicitária e audiência nos Estados Unidos. 
 
Mas, apesar do bom desempenho em audiência e publicidade, o cenário do meio digital nos 
EUA, envolvendo seus diversos players, é bem complexo. As organizações jornalísticas 
dependem cada vez mais de redes independentes para vender seus espaços publicitários e 
estão gradativamente mais ligadas a agregadores como o Google, e redes sociais, como 
Facebook, para conquistar uma porção significativa de suas audiências. Como o consumo de 
notícias está cada vez mais “móvel”, em função da popularização de equipamentos como 
smartphones e tablets, as empresas de notícias estão tendo que seguir as regras dos 
desenvolvedores de devices, como Apple, e softwares, como Google, para entregar seu 
conteúdo para esse público que decide onde quer consumir informação e qual a forma como 
quer fazer isso. 
 
“Cada nova plataforma requer um novo software. E os novos players também recebem parte 
dos lucros. Além disso, em vários casos, também controlam o banco de dados da audiência”, 
destacaram Tom Rosenstiel e Amy Mitchel, do Pew, em apresentação do estudo. Por conta 
disso, eles acreditam que o banco de dados de usuários deverá se tornar a commodity mais 
importante de todas. “No universo da mídia em que consumidores decidem quais notícias 
querem e como querem ter acesso a elas, o futuro pertence àqueles que entendem as 
mudanças de comportamento do público e podem direcionar conteúdo e publicidade para se 
encaixar no interesse de seus usuários”, ressaltaram. 
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Mesmo com a força que o online está ganhando a cada dia, as TVs locais ainda são mais 
populares nos Estados Unidos, na hora dos americanos buscarem notícias: 50% deles 
procuram essa mídia, enquanto 46% disseram que buscam notícias online ao menos três 
vezes por semana e 40% apontaram o jornal como fonte de notícias. Foi a primeira vez que o 
online passou o impresso nesse item do estudo. 
 
Em relação à receita publicitária, também foi o primeiro ano em que mais verba foi investida 
na publicidade online do que nos jornais nos Estados Unidos. Enquanto a publicidade online 
cresceu 13,9% nos EUA, arrecadando US$ 25,8 bilhões em 2010, de acordo com dados do 
eMarketer, o meio jornal deve ter tido US$ 22,8 bilhões em receita publicitária no ano 
passado. Vale apontar que esse dado da mídia impressa é uma estimativa dos pesquisadores 
do Pew, já que o eMarketer não levanta essa informação. 
 
Por fim, a estabilidade do meio rádio é realidade naquele país, principalmente porque AM e FM 
continuam sendo os formatos principais usados por quem quer usar esta mídia nos carros. Mas 
isso pode estar prestes a mudar. Segundo os pesquisadores à frente do estudo “State of the 
News Media”, a Toyota está perto de disponibilizar uma rádio online em seus modelos e a 
Pandora fez um acordo com a Pioneer para desenvolver um serviço de radio online para carros 
até o fim do ano. Esta é a oitava edição do estudo que avalia a indústria de notícias 
americana, levando em conta as diversas mídias. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 mar. 2011, p. 7.  


