
Oano está bem longe de terminar, mas 
desde já tudo indica que o desempe

nho do mercado publicitário, que em 2011 
se posicionou como um dos setores mais 
dinâmicos da economia nacional, deve 
se repetir. No ano passado, a indústria da 
propaganda cresceu 8,5% e movimentou 
R$ 39 bilhões (somando-se as verbas i n 
vestidas em compra de mídia e na produ
ção das peças publicitárias). Para este ano, 
as previsões de crescimento variam entre 
8% e 10%. Segundo José Carlos de Salles 
Gomes Neto, presidente do Grupo Meio 
& Mensagem e coordenador do Proje
to Inter-Meios, o crescimento estimado 
para 2012 é de 9% — número que supe
ra, de longe, a elevação do PIB brasileiro, 
que tem previsão de aumentar em 3 pon
tos percentuais, segundo dados do FMI. 

Se as previsões se concretizarem, o 
resultado do mercado publicitário (em 
porcentagem) deve ficar quase três vezes 
maior que o crescimento da economia na
cional, ou seja, digno de comemoração. 
Dessa forma, o Brasil deverá manter po
sição de destaque no cenário mundial , 
atraindo investimentos e se consolidan
do como país fundamental para expansão 
das marcas. "Este resultado será pautado 
pelo ciclo virtuoso da economia estável, 
que estimula a produção, o consumo e 
o aumento dos gastos com publicidade" 
avalia Fred Müller, diretor executivo co
mercial da Globosat. 

As apostas do mercado e de seus repre
sentantes quanto aos resultados de todas 
as mídias são altas. A boa performance do 
setor é impulsionada por uma série de fa
tores, entre eles o novo comportamento 
da classe C, com seu forte poder de con
sumo. "Com o pessoal consumindo mais, 
cria-se um círculo virtuoso que, além de 
movimentar o comércio, faz com que as 
marcas queiram estar cada vez mais pre
sentes na vida desse novo consumidor. 
Esse desejo faz com que os investimen
tos sejam ampliados e busquem os mais 
variados formatos de mídia" avalia Paulo 
Castro, diretor-geral do Terra. Jogos Olím
picos de Londres, eleições, Copa do Mun
do e Olimpíada no Brasil são eventos de 
grande porte que incrementarão as recei
tas do bolo publicitário, impulsionando a 
atuação do setor como um todo. 

A TV aberta inicia o ano reafirmando 
sua liderança entre os demais meios, mos
trando que é a melhor opção para uma 
marca que quer falar com o Brasil todo. 
"O ano de 2012 começou bem e deve se 
encerrar no mesmo ritmo" destaca Glen 

Valente, diretor comercial do SBT, que 
aposta em um crescimento de 10% tanto 
para o meio como para a própria emisso
ra. Segundo os números do Projeto Inter-
Meios, em 2011 foram injetados R$ 18 bi
lhões em investimentos na TV aberta. Es
te ano, os entrevistados acreditam que o 
setor deverá bater novo recorde. 

Willy Haas, diretor-geral de comercia
lização da Rede Globo, aposta que a TV 
aberta deve crescer 8% e manter a sua par
ticipação em torno de 63%, a maior des
de que o Projeto Inter-Meios foi iniciado. 
"O primeiro trimestre foi repleto de êxi
tos de audiência e desempenho comer
cial" garante o executivo. A estratégia da 
Globo contempla o lançamento de uma 
série de produtos ao longo do ano. "São 
novidades em dramaturgia, jornalismo, 
séries, humor, esporte e filmes, além da 
cobertura de importantes eventos e das 
eleições 2012" adianta Haas. 

A aposta do SBT é na interatividade, em 
especial na trinca SMS, internet e televi
são. A emissora está fazendo uma promo
ção com a novela Corações Feridos, que 
distribui brindes para os telespectadores. 
"Recebemos em média 160 m i l mensa
gens SMS por dia, número que compro

va a eficácia desse tipo de interatividade" 
avalia Glen Valente, ao informar que no 
próximo semestre a emissora passará a 
oferecer para seus anunciantes produ
tos que gerem maior interatividade en
tre o público telespectador e as marcas. 

O grande trunfo da Record para este 
ano são os Jogos Olímpicos de Londres. 
A emissora está preparada para "a maior 
cobertura de um evento desse porte já 
realizada por uma rede de TV brasileira" 
afirma o vice-presidente comercial, Wal
ter Zagari. O canal exibe o evento com 
exclusividade na TV aberta brasileira e 
também pela internet (sem exclusivida
de), por meio do R7, a partir do dia 27 de 
julho, quando acontece a abertura. 

Fatia maior 
A TV por assinatura deve continuar 

sendo um dos meios com maior expan
são em termos de faturamento publicitá
rio. De acordo com os dados do Projeto 
Inter-Meios, cresceu 17,8% em 2011. "Os 
últimos três anos foram marcados por ex
celentes resultados" avalia Maurício Ko-
tait, vice-presidente de vendas publici
tárias do grupo Sony Pictures Television 
no Brasil. No entanto, a expectativa dos 

executivos do setor é quanto a sua efeti
va participação no faturamento publici
tário total, ainda não tão representativa 
— no ano passado a fatia do meio ficou 
em 4,2% do bolo. 

"A TV por assinatura vive seu melhor 
momento. Não tenho dúvidas de que o 
share será maior que o de 2011. Hoje, al
cançamos 44 milhões de pessoas e fize
mos agências e clientes perceberam defi
nitivamente a importância desse merca
do" garante Kotait, ao destacar que o que 
faz a TV paga faturar mais é o seu cres
cimento e a qualidade da programação. 

"Quando se analisa o atual cenário de 
convergência dos meios, mudanças de 
hábitos dos consumidores e evolução das 
tecnologias, a TV por assinatura é a mídia 
que se destaca por trazer em seu DNA a 
capacidade de entender e se adaptar a ca
da um dos públicos e pela flexibilização 
de formatos" completa Müller, da Globo
sat. Ele ressalta que a chegada da classe 
C demanda mudanças, porém, o desa
fio será atender a este novo consumidor 
sem deixar de atender o público cativo. 

O mercado está cada vez mais compe
titivo e a definição das verbas de mídia se 
torna mais criteriosa. "Para se destacar 
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entre tantas plataformas, é preciso mos
trar o imenso potencial da TV por assina
tura, que consegue agrupar um número 
representativo de consumidores em um 
formato mais segmentado" afirma Müller. 
"O maior desafio hoje é convencer agên
cias e clientes a apostarem em formatos e 
projetos especiais. Pay TV é um meio fle
xível e permite que você seja mais ousado 
no break ou na programação. O formato 
30 segundos é fundamental, mas o nos
so telespectador quer saber mais sobre o 
que vai comprar" afirma Kotait. 

De outubro do ano passado até setem
bro deste ano, o canal Sony lançará mais 
de 70 produtos e quer crescer 15% em re
lação a 2011, segundo o vice-presidente. 
A área de novas mídias da Globosat tam
bém está ampliando seus produtos: em 
junho será o lançado o Gloob, primeiro 
canal infantil da programadora, voltado 
para crianças de cinco a oito anos. Em bre
ve, também, estará no ar o Philos, serviço 
de video on demand que oferecerá con
teúdo premium, como documentários e 
espetáculos em alta definição. 

Se em 2011 — um ano comum, sem 
grandes competições e eventos, princi
palmente esportivos — a TV paga expe
rimentou um crescimento considerado 
extremamente positivo, este ano, com a 
Olimpíada de Londres, o resultado pro
mete. Na Globosat, por exemplo, as cin
co cotas de patrocínio da programação do 
SporTV dedicada ao evento foram comer
cializadas. Bradesco, Citroen, McDonald's, 
Oi e Sadia são as marcas que aparecerão 
com destaque na cobertura. Casas Bahia/ 
Ponto Frio, PepsiCo, Extra e Visa também 
fecharam cotas de participação. "Além 
disso, as marcas já estão veiculando cam
panhas sobre a Copa do Mundo no Brasil 
como uma preparação para a chegada do 
grande momento em 2014" conta Müller. 

Vale destacar aqui que, segundo dados 
da Agência Nacional de Telecomunica
ções (Anatei), o segmento em si cresceu 
7,3% no primeiro trimestre, com acrés
cimo de 931,4 m i l novas assinaturas no 
período. Em 12 meses, foram 3,3 milhões 
de novas assinaturas. Hoje são mais de 45 
milhões de habitantes com acesso à TV 
por assinatura em casa (tendo como re
ferência os dados do IBGE de 3,3 pessoas 
por domicílio). 

Mais audiência 
O meio rádio, no ano passado, compu

tou R$ 1,13 bilhão de faturamento, e cres
ceu 3,3% sobre 2010. Segundo os executi
vos do setor, este ano o resultado deverá 
continuar subindo. O Sistema Globo de 
Rádio (SGR), por meio das redes CBN e 
Rádio Globo, das emissoras Beat 98 e BH 
FM e das demais rádios na internet, de
verá crescer em torno de 11%. "Este au
mento de tamanho tem sustentação no 
crescimento e qualificação de nossa audi
ência, bem como na efetividade do retor
no do investimento para os nossos anun
ciantes" avalia José Luiz Nascimento Sil
va, diretor de mercado e novos negócios 
do SGR. Ele destaca a crescente quanti
dade de conteúdos ofertados e a alavan
cagem da tecnologia para disponibilizar 
este conteúdo em diferentes formas e lo
cais. "Assim, o principal desafio passa a ser 
estar presente em todo e qualquer ponto 
de consumo ou forma de distribuição de 
conteúdo, combinado com estratégias co
merciais atraentes e criativas. Desta for
ma poderemos pensar em crescimento 

de audiências e de faturamento" afirma 
o executivo. 

Como nos demais meios, Copa e Olim
píada também devem fortalecer os resul
tados do setor. "Na Kiss FM, por exemplo, 
já estamos fazendo boletins diários sobre 
a Olimpíada, o que gerou uma receita in
cremental de patrocínio" conta Agostinho 
Amatto Jr., diretor comercial da emisso
ra, que quer crescer entre 18% e 25% este 
ano. Segundo ele, o faturamento da Kiss, 
no primeiro trimestre de 2012, apresentou 
um crescimento de 53% em comparação 
ao mesmo período, em 2011. 

O rádio deve passar por situação seme
lhante àquela vivida pela mídia Guias e 
Listas, que foi sendo incorporada pe-
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los canais na web. "A internet é um ca
nal muito mais prático e com muito mais 
qualidade para o veículo chegar até o pú
blico" avalia Jayr Sanzone, diretor-geral 
da Metropolitana FM, ao destacar que o 
meio deverá migrar cada vez mais para o 
digital. Para ele, o principal desafio para 
o meio é se tornar multimídia. "A Metro
politana, por exemplo, está passando por 
um período de evolução em que a forma e 
o formato para comunicar estão mudan
do" diz Sanzone. 

Cinema 
O crescimento do público brasilei

ro nos cinemas é expressivo. De acor
do com dados da Kinomaxx, em 2009 
o Brasil contava com 78 milhões espec
tadores. Hoje esse número subiu para 
138 milhões de frequentadores de salas 
de cinema, o que representa aumento 
de 80% em quatro anos. Apesar do bom 
momento em termos de bilheteria e ren
da, as redes de cinema não têm repetido 
o desempenho no mercado publicitário. 
De acordo com dados do Projeto Inter-
-Meios, foram apenas R$ 86 milhões fa
turados com publicidade em 2011. Esse 
resultado aponta retração de 6,4%, se 
comparado a 2010. 

Para este ano, no entanto, as expec
tativas são melhores. "Sou bastante ot i 
mista e acredito que, em 2012, o índice 
de crescimento deve fechar entre 0,5% 
e 0,7%. Existe um movimento muito for
te do setor, que oferece novos modelos 
de negócios para anunciantes e dados 
mais substanciais para as agências" afir
ma Renato Spinelli, gerente comercial 
da Kinomaxx. 

"O cinema foi descoberto como uma 
mídia altamente efetiva há pouco tempo 
e ainda existe um grande mercado a ser 

explorado" avalia a gerente de marke
ting da Kinoplex, Patrícia Cotta. Segun
do ela, o meio tem seu espaço reservado 
no mercado publicitário. "O espectador 
está na sala, existe uma imensa tela na 
sua frente e não dá para mudar de canal. 
Não há como contestar sua efetividade" 
diz a executiva. 

Outros impulsionadores do setor, de 
acordo com Spinelli, são a queda no cus
to de produção, a entrada de novas em
presas no cinema, com novos conteúdos 
que vão além dos filmes, e o incentivo 
do governo brasileiro para as empresas 
exibidoras nacionais. 

Copa do Mundo e Olimpíada também 
podem contribuir de forma positiva pa

ra o meio cinema. "Os poucos e gran
des patrocinadores são os que têm mais 
espaços para os anúncios na transmis
são dos eventos. Os menores precisam 
criar ações alternativas para não perder 
espaço na mídia" avalia o executivo da 
Kinomaxx. "O cinema pode ser uma óti
ma oportunidade de exposição para es
sas marcas menores" garante Spinelli. 

O veículo também pode se fortalecer 
como ponto de encontro para eventos 
esportivos. "Sempre que exibimos con
teúdos desse tipo lotamos as nossas sa
las, o que significa que assistir a even
tos esportivos em uma tela gigante, tor
cendo junto a um grande grupo de pes
soas, já é uma preferência nacional. Os 

anunciantes já perceberam esse movi 
mento" destaca Patrícia Cotta, que pre 
vê um crescimento de aproximadamen 
te 8% para 2012. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Agências e anunciantes, São Paulo, p. 20-22, 28 maio 2012.




