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PERSPECTIVAS

Na tropa de elite
Ao lado dos emergentes, Brasil puxa a fila da indústria da mídia, entretenimento e publicidade nos próximos anos

Por BÁRBARA SACCHITIELLO bsacchitiello@grupomm.com.br

Estar no pelotão de elite em qualquer 
corrida já é um grande mérito. Ter um 

lugar garantido no pódio — ainda mais 
quando se trata da competição em um dos 
pilares mais fortes da economia mundial 
— é algo ainda mais respeitável. É nessa 
posição de destaque que o Brasil estará pe-
los próximos cinco anos no cenário global 
da indústria de mídia e entretenimento. 

As projeções foram extraídas da mais 
recente e abrangente pesquisa feita pela 
consultoria PwC sobre o setor. Avaliando 
o desempenho de 48 países, a 12a edição 
do estudo Global Entertainment and Me-
dia Outlook analisou as perspectivas de 
14 categorias de comunicação e esboçou 
quais serão as regiões do planeta e canais 
de mídia que conduzirão a indústria pu-
blicitária em um futuro próximo.

Ao lado da China e também dos ou-
tros países do Bric (Rússia, Índia mais a 
África do Sul), nossa nação será uma das 
molas propulsoras do crescimento dos 
negócios de publicidade e de consumo 
de conteú do midiático no planeta dessa 

década, confirmando a tendência da evo-
lução das nações emergentes, que já vem 
se desenhando há alguns anos. 

Até o ano de 2015, o mercado de en-
tretenimento e mídia brasileiro (que en-
globa também a publicidade) crescerá 
a uma taxa de 11,4% ao ano — quase 
igual à da desenfreada China, que au-
mentará em 11,6% sua expressão na in-
dústria nos próximos anos. No mesmo 
período, a Índia e a Rússia terão taxas 
de crescimento ainda maiores: 13% e 
11,7%. Nesse ritmo, já na próxima Co-
pa do Mundo, em 2014, o Brasil será o 
sétimo maior mercado de mídia e pu-
blicidade do mundo, ultrapassando a 
Coreia do Sul, o Canadá e a Itália, que 
ainda se encontram na frente. “A parti-
cipação brasileira nessa indústria já é 
evidente e vai se acentuar ainda mais. 
O crescimento da internet e dos negó-
cios digitais certamente vai alavancar 
esses números”, projeta Estela Vieira, 
sócia da PwC no Brasil e líder da divi-
são de media e entretenimento.

Emergindo para uma maré promisso-
ra após a tormenta da crise econômica 
do final da primeira década do século 
21, a indústria de comunicação global 
voltará a ver seus números aumenta-
rem. Até 2015, a quantia movimenta-
da nas áreas de mídia e entretenimen-
to crescerá a uma taxa de 5,7% ao ano, 
atingindo o patamar de quase US$ 1,9 
trilhão. É importante ressaltar que a pes-
quisa da PwC considera não apenas os 
investimentos em diferentes meios, mas 
também os gastos com a infraestrutura 
necessária para mantê-los e acessá-los 
(por exemplo, os valores que a popu-
lação do país desembolsa para assinar 
planos de internet banda larga).

Desse substancioso bolo de dinheiro, a 
fatia mais generosa ainda ficará no territó-
rio dos Estados Unidos. Embora sua taxa de 
crescimento anual seja moderada (4,6%), 
o gigante da indústria midiática, que hoje 
possui um mercado de US$ 443,1 bilhões, 
chegará a 2015 com US$ 555,2 bilhões. En-
tre os dez países líderes, o Japão, que ocu-

pa a segunda posição no mercado global, é 
o que deve apresentar o crescimento mais 
tímido, de 2,5% ao ano (veja tabela).

Força latina
Em termos geográficos, a América Lati-

na ganhou um lugar especial nas projeções 
da PwC. Em 2010, o continente foi a região 
que obteve o maior crescimento (12,2%) no 
setor de mídia e entretenimento do Glo-
bo, formando um mercado de US$ 66,3 bi-
lhões. Para os próximos cinco anos, a me-
ta é que os países latinos consigam, juntos, 
um crescimento anual  de 10,5%. Em termos 
percentuais, essa expansão só ficará abai-
xo daquela projetada para a África do Sul 
e Oriente Médio (bloco impulsionado pelo 
vertiginoso crescimento da Índia), que de-
verá dar um salto de 13,1% ao ano.

Segundo a sócia da divisão nacional da 
PwC, os fatores que sustentarão a alçada da 
América Latina serão a difusão do acesso à 
internet, o crescimento da publicidade on-
line e também de uma expansão dos seg-
mentos de TV e rádio. Ou seja, uma com-
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binação da evolução digital com a manu-
tenção e fortalecimento daquelas já consi-
deradas “velhas” mídias.

O Brasil deverá permanecer como deten-
tor de pouco mais da metade de todo o mer-
cado latino. A dobradinha Copa do Mundo–
Olimpíada começará a refletir no mercado de 
comunicação já neste ano, impulsionando 
os negócios até 2014. “Em 2015 já observa-
mos uma desacelerada da publicidade após 
uma fase de acelerada expansão nos inves-
timentos”, pontua Estela.

Digital: o futuro
Entre as 13 categorias avaliadas pela pes-

quisa Global Entertainment and Media Ou-
tlook, a de publicidade na internet é que a 
mais chama a atenção. Única área que deve 
crescer a uma taxa de dois dígitos (13% ao 
ano até 2015), o mercado digital começará, 
de fato a migrar do campo das tendências 
para o da (lucrativa) realidade. 

Em 2010, o setor de publicidade online  
(que engloba tanto as ações de internet tra-
dicional como também o volume de fatu-
ramento das plataformas móveis) faturou 
um total de US$ 70,5 bilhões. Em 2015, es-
ses números deverão saltar para US$ 129,8 
bilhões, causando uma mudança impor-
tante no cenário da publicidade global: já 
no ano que vem, os anunciantes irão des-
tinar suas verbas mais para a web do que 
para os jornais impressos.

Segundo os dados da PwC, em 2012 o 
segmento de publicidade online irá movi-
mentar US$ 92,2 bilhões enquanto o de jor-
nais conseguirá um faturamento mundial 
de US$ 89 bilhões. Além da amplificação 
do acesso à internet banda larga e a apare-
lhos smartphones, uma nova conscientiza-
ção por parte dos anunciantes e agências é 
apontada como um ingrediente fomenta-
dor dessa transformação.

A previsão do crescimento do setor digi-

ANÁLISE

É o conteúdo, 
estúpido

Mídia, entretenimento e receitas de 
copyright correspondem desde o final 
do século passado ao segundo maior 
faturamento das corporações norte-
americanas fora dos Estados Unidos 
— só perdendo para o montante refe-
rente à indústria bélica. Não por aca-
so, são setores considerados como es-
tratégicos por diversos outros países, 
que tratam de dar à sua produção in-
telectual interna alguma guardia para 
preservar também aspectos culturais. 

Este estudo da PwC vai um tanto 
mais além, envolvendo também os in-
vestimentos em publicidade e até recei-
tas com assinaturas de internet. Mas se 
considerarmos que no fim das contas, 
o que tudo isso envolve é o caminho 
que vai da produção à entrega de al-
gum conteúdo — seja ele a produção 
de entretenimento, informação ou de 
publicidade — está mais do que na ca-
ra que o País está sim aparecendo mui-
to bem na fita.

Já em 2010, todo o investimento em 
compra de mídia e de produção publi-
citária no Brasil atingiu de acordo com o 
Projeto Inter-Meios o volume recorde  
de R$ 36 bilhões, ou 1% do nosso PIB. 
Ou seja: há ainda muito espaço para 
crescer. Os principais grupos de mídia 
do País — Globo, Abril, Folha, RBS, Es-
tado, Record — faturaram mais da me-
tade disso com seus diversos produtos 
(não apenas vendas de publicidade). Os 
anunciantes investiram em compra de 
mídia no País R$ 29 bilhões, sendo que 
destes, R$ 16 bilhões passaram pelas 
50 maiores agências de publicidade do 
mercado, boa parte delas já nas mãos 
de grupos internacionais, que não fa-
zem no momento senão ampliar sua 
presença no Brasil, numa posição bas-
tante compradora de empresas locais. 
Ou seja, até antes deste promissor estu-
do da PwC, lá fora já se sabia, há aqui 
um mercado em crescimento e onde 
ainda “there’s room”. 

Edianez Parente

tal não é, entretanto, uma teoria apocalípti-
ca para a mídia impressa. Tanto em termos 
de circulação como também no volume de 
anúncios, os periódicos, de maneira geral, de-
verão crescer (em um lento passo de 1,9% ao 
ano). Em 2015, o mercado global de jornais 
movimentará um total de US$ 175,7 bilhões. 

Web no Brasil
Embora comece a seguir a tendência 

mundial, o Brasil ainda vai demorar um 
pouco mais para ver o setor digital ultra-
passando o mercado dos jornais impressos. 
Enquanto a publicidade online deverá cres-
cer por aqui a uma taxa de 10,3% ao ano, o 
faturamento comercial dos periódicos não 
ficará atrás, aumentando 9,1%. A projeção 
é de que, em 2015, o País movimente US$ 
1,2 bilhão em publicidade online e US$ 2,1 
bilhões com os jornais.

“Já esperávamos esse resultado para o 
setor de internet. Mas acreditamos que, 

se forem contabilizadas algumas ações de 
mídia na web que hoje não fazem parte 
da conta, certamente a fatia da publicida-
de online brasileira seria bem maior da-
quela registrada nas pesquisas”, pondera 
Ari Meneghini, diretor executivo do IAB 
Brasil. Ele se refere a search marketing, 
ações em redes sociais e outras iniciati-
vas de marcas que, por não envolverem 
compra de mídia, não são incluídas nos 
números das pesquisas.

O diretor executivo do IAB também 
prevê uma boa maré para a publicidade 
online do País com a aproximação dos 
grandes eventos esportivos e com o au-
mento da penetração dos celulares e da 
banda larga. “Na Polônia, por exemplo, 
a audiência na web já é maior nos tele-
fones móveis do que por conexões fixas. 
Isso ainda está longe da realidade brasi-
leira, mas o cenário começará a mudar já 
neste ano”, aposta ele. 

América Latina (Media e Entretenimento)
(em milhão – US$)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crescimento

2011-2015

Brasil 33.104 37.478 42.239 46.869 53.860 56.731 11,4%

México 14.075 15.216 16.556 18.006 19.890 21.384 8,7%

Colômbia 7.811 8.495 9.416 10.539 11.902 13.291 11,2%

Argentina 7.512 8.397 9.250 10.073 11.081 11.927 9,7%

Chile 2.754 2.994 3.227 3.486 3.792 4.031 7,9%

Venezuela 1.053 1.174 1.317 1.462 1.637 1.775 11%

Total 66.309 73.754 82.005 90.435 102.162 109.139 10,5%

TV (em milhão – US$) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crescimento

2011–2015

Publicidade televisiva global 169.787 175.402 192.978 202.643 224.474 232.697 6,5%

Publicidade televisiva (América Latina) 13.539 14.754 16.539 17.909 22.259 21.427 96%

Publicidade televisiva (Brasil) 7.830 8.622 9.782 10.645 13.943 12.944 10,6%

Mercado de Mídia e Entretenimento 
(em milhão – US$)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crescimento

2011–2015

Entretenimento e mídia (mercado global) 1.419.526 1.481.091 1.576.398 1.669.904 1.775.669 1.870.475 5,7%

Entretenimento e mídia (América Latina) 66.309 73.754 82.005 90.435 102.162 109.139 10,5%

Entretenimento e mídia (Brasil) 33.104 37.478 42.239 46.869 53.860 56.731 11,4%

Mercado Online (em milhão – US$) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crescimento

2011–2015

Publicidade online global 70.515 80.122 92.278 105.033 117.388 129.865 13%

Publicidade online – América Latina 1.164 1.343 1.547 1.776 2.009 2.247 14,1%

Publicidade online – Brasil 766 849 941 1.041 1.145 1.249 10,3%

Mercado Global de Mídia e Entretenimento 
(por ordem) – em milhão – US$

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crescimento

2011-2015

Estados Unidos 443.144 458.842 484.835 503.901 531.718 555.277 4,6%

Japão 174.036 169.385 177.743 185.878 191.797 197.035 2,5%

Alemanha 87.296 89.859 92.812 96.532 99.952 103.010 3,4%

China 85.543 96.002 108.094 120.492 134.880 148.229 11,6%

Reino Unido 76.794 78.960 82.119 85.352 88.643 92.063 3,7%

França 66.676 69.244 72.339 75.601 78.132 80.989 4%

Itália 42.213 43.329 45.217 47.189 49.280 51.336 4%

Canadá 38.155 40.107 42.665 45.452 48.659 51.400 6,1%

Coreia do Sul 33.831 35.674 37.438 39.128 40.837 42.618 4,7%

Brasil 33.104 37.478 42.239 46.869 53.860 56.731 11,4%

Mercado Brasileiro (em milhão – US$) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crescimento

2011-2015

Business to Business 1.735 1.808 1.902 1.999 2.099 2.209 4,9%

Livros educativos e de consumo 1.787 1.844 1.909 1.980 2.064 2.153 3,8%

Publicações de consumo e entretenimento 2.411 2.602 2.798 2.984 3.195 3.438 7,4%

Filmes (cinema. DVDs e vídeos) 1.368 1.499 1.641 1.790 1.937 2.070 8,6%

Acesso à internet 6.848 8.592 10.159 11.775 13.290 14.683 16,5%

Publicidade na internet 766 849 941 1.041 1.145 1.249 10,3%

Jornais 3.667 3.792 4.002 4.249 4.521 4.825 5,6%

Out of Home 420 465 513 555 600 651 9,2%

Rádio 615 691 781 871 976 1.096 12,3%

Indústria fonográfica 235 243 246 252 258 264 2,4%

TV (Publicidade) 7.830 8.622 9.782 10.645 13.943 12.944 10,6%

TV (licenças e fees) 5.173 6.240 7.374 8.580 9.765 11.148 16,6%

Video games 392 425 459 493 530 567 11,4%

Panorama global de mídia e entretenimento

PwC - 2011
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