
Agências sinalizam melhora do mercado 

Apartir de um cenário de reto-
mada econômica, as agências 

de médio porte consultadas em 
maio pela Rede Mundial Icom 
de agências independentes pro-
jetam melhora do mercado publi-
citário em 2011, na comparação 
com o ano de 2010. Com exceção 
da agência da Espanha, país que 
atravessa aguda crise, todas as 
outras projetam expansão acen-
tuada da comunicação digital, 

seguida pela área de relações pú-
blicas. A pesquisa contou com a 
participação de 38 executivos de 
28 países, com cobertura em to-
dos os continentes. 

De acordo com a sondagem, 
as agências apontaram que os 
orçamentos já estão maiores do 
que em 2010 e também o aumen-
to no lançamento de produtos. 
As empresas de 15 países, por 
exemplo, estimaram elevação do 
investimento dos clientes em, no 
mínimo, 10%; enquanto quatro 
acreditam que o percentual não 
chegará à casa dos dois dígitos. 
Os setores automobilístico, imo-
biliário, de serviços financeiros e 
de turismo registram os maiores 

incrementos. 
Como reflexo da crise, a de-

manda por mais trabalho de 
fortalecimento de marca cresceu 
em detrimento da procura por 
retornos financeiros imediatos. 
Um dado curioso, segundo Ri-

no Ferrari Filho, da Rino Com 
e diretor regional da Icom para 
América Latina: "Normalmente, 
se esquece marca e investe em 
below-the-line em tempos de 
crise. As agências sentiram um 
pouco a mudança". A informação 
é reforçada ainda pela previsão 
das agências de crescimento para 
a área de relações públicas, um 
segmento que alia networking e 
recursos não volumosos. 

A expectativa agora é pela ex-
pansão da área digital, que cres-
ce exponencialmente a cada ano 
e se traduz hoje na mídia mais 
profícua. Na análise de Ferrari 
Filho, a conturbação econômica 
só ajudou, nesse caso em especí-
fico. "As agências tiveram que in-
corporar isso às suas demandas. 
A crise acabou sendo um catali-
sador da internet, que foi a única 
mídia que não recuou", afirma. 

Como legado, segundo o estu-
do, a crise deixou para as agên-
cias mensagens de que é preci-
so assegurar retornos, prover o 
cliente de informações precisas, 
expandir o meio digital e contro-
lar custos, entre outras. MB 

Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 jun. 2011, p. 27




