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Mídia no Brasil
deve crescer acima
da média global
País passou a Coreia do Sul e chegou à 9ª posição global; em cinco
anos, deverá assumir o 7º lugar, superando também Canadá e Itália
Letícia Sorg

No ano passado, o mercado de
mídia e entretenimento do
Brasil ultrapassou o da Coreia
do Sul e se tornou o nono
maior do mundo. Nos próximos cinco anos, a previsão é
de que os gastos com o setor
continuem a crescer em ritmo
acelerado, levando o País à sétima posição no ranking global, à frente de Canadá e Itália.
As projeções constam do Global Entertainment and Media
Outlook, estudo publicado pela consultoria PwC.
O relatório congrega dados de
13 segmentos – entre os quais
música, livros, TV, revistas, jornais, games e internet – em 48
países, e destaca a perspectiva
positiva para os países emergentes, especialmente para grandes
países emergentes como China
e Brasil. Segundo estimativas da
consultoria PwC, neste ano o
mercado de mídia e entretenimento da China deve movimentar US$ 109 bilhões, um valor
que deve crescer a uma taxa
anual de 12% até 2016.
No Brasil, o setor deve fechar
o ano com faturamento de US$
43 bilhões e uma taxa de crescimentode10,6%aoanonospróximos cinco anos. O crescimento
dos dois países está bem acima
da média global, de 5,7% ao ano.
“O consumo forte no mercadointerno éque garantiráo crescimento dos investimentos em
mídia no Brasil”, disse o presidente da Associação Brasileira

● Expansão

US$ 1,6 tri

foi o movimento total do
setor de mídia e entretenimento
no ano de 2011

US$ 2,1 tri
é o valor anual projetado
para esse segmento
dentro de cinco anos

37,5%

deverá ser a participação
dos meios digitais nos gastos
com mídia até 2016

de Agências de Publicidade
(Abap),LuizLara.Com umaeconomia mais sólida, a população
tende a se informar mais, o que
puxará o mercado de comunicação, afirmou o publicitário. “Os
pontos de contato de consumidores e marcas se multiplicarão.”
O setor de entretenimento e
mídia movimentou US$ 1,6 trilhão em 2011 no mundo e deve
chegar a US$ 2,1 trilhões em
2016. Segundo as estimativas da
PwC, os projetos digitais devem
representar uma parcela crescente desse valor. No ano passado, 28% dos gastos com entretenimento e mídia foram para o
meio digital. A projeção é de que
essa parcela chegue a 37,5% em
2016.
De acordo com o relatório, os

segmentos não digitais também
devem crescer à medida que melhoraasituaçãodaeconomiaglobal, mas a taxas mais modestas
do que o segmento digital.
No ano passado, o gasto com
entretenimento e mídia digital
cresceu 17,6% – os gastos “offline” cresceram apenas 0,6%. Nos
próximos cinco anos, a previsão
é de crescimento anual de 12,1%
para o digital ante 2,8% do não
digital, Mesmo assim, o segmento “offline” deve gerar quase
67% da receita do setor.
O crescimento da representatividade dos conteúdos digitais
levou a PwC a declarar, no título
do estudo, o “fim do começo da
era digital”. Segundo a consultoria, a explosão de vendas de
smartphonesetabletsestátransformando o novo mercado digitalemmaisummercado,integrado aos já existentes.
Lara também espera um crescimento das mídias digitais mais
forte do que a média no Brasil,
mas diz que a expansão do mercado ocorrerá em todos os segmentos. “A tendência é de convergência de mídias. Uma alimentará a outra”, disse.
Uma das áreas de maior destaque para o futuro do setor de entretenimento e mídia é o acesso
àinternetmóvel.Em2011,oacesso a partir de aparelhos celulares, tablets, entre outros, cresceu 40%, atingindo 1,2 bilhão de
pessoas.
Em 2016, a expectativa é de
que esse número chegue a 2,9 bilhões, ampliando o potencial de

Patamar. Na Europa, crescimento do mercado de mídia é menor que nos países emergentes
receita para conteúdo e publicidade em aparelhos móveis.
Cenário brasileiro. O acesso à

internet (móvel ou fixa) no Brasil deve crescer à maior taxa entre os 48 países pesquisados. O
acréscimo anual deve ser de
16,4%. Na China, o aumento deve ser de 12,1% ao ano.
O Brasil já é o sétimo maior

mercado publicitário mundial e,
em 2016, deve ocupar a sexta colocação, passando a França. No
anopassado, apublicidadebrasileira movimentou US$ 14,6 bilhões, valor que pode chegar a
US$ 22,5 bilhões em cinco anos,
a uma taxa de 9% ao ano.
O gasto dos consumidores
com mídia e entretenimento
tambémdeveaumentar. No Bra-

A ARM afirmou que sua rival Intel fez estreia respeitável nos celulares inteligentes, mas que a
tecnologia superior da companhia britânica de projeto de
chips e as dimensões de sua rede
de parceiros significam que ela
se manterá dominante nesse
aquecido setor.
Quase todos os celulares inteligentes e tablets, entre os quais
o iPhone e o iPad, da Apple, e o
Samsung Galaxy 3 utilizam processadoresbaseados natecnologia da ARM, que propicia baixo
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foi a tiragem em março
deste ano do Orange County
Register, jornal fundado em
1905 e que em 2007 vendia
285,9 mil exemplares de
segunda a sexta-feira

consumo de energia.
A Intel, de sua parte, domina o
mercado de computadores, ajudadaconsideravelmentepelo fato de que a Microsoft baseia o
sistema operacional Windows
em sua arquitetura x86, mas
seuschipsnãoconseguiramconquistar avançosno mercado móvel,paraoqual aduraçãode baterias é essencial.
A companhia americana espera que isso mude com o recente
lançamento de celulares equipados com seu processador Atom
na China, Índia e, uma semana
atrás, na Europa, com apoio da
operadora de telefonia móvel
Orange.
Warren East, presidente executivodaARM, disse queoscelulares da Intel ainda estão uma ou
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183,5 mil

NICOLE BENGIVENO/THE NEW YORK TIMES–20/11/2010
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● Tiragem

ARM diz que Intel não é
ameaça nos smartphones
LONDRES

Prêmios. O Orange County Register, que começou a circular
em 1905 como Santa Ana Register, ganhou três prêmios Pulitzer, segundo a página do jornal
na internet. Mas, como muitos
jornais, a publicação tem lutado
contraaacentuadaquedanatiragem observada nos últimos
anos. Dados do Bureau de Auditoria nas Tiragens mostram que
o número de leitores de segunda
a sexta-feira caiu de 285.914 em
2007 para 183.595 em março.
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Um grupo de investidores que
manifestou anteriormente interesse pela aquisição do Boston
Globe concordou em comprar o
Orange County Register, da Califórnia, e outros seis jornais no
mais recente acordo da indústria, cujos contornos estão sendo redefinidos pelas pressões
econômicas e pela mudança nos
hábitos dos consumidores.
Oempreendedor Aaron Kushner, 39 anos, que mora perto de
Boston (EUA), lidera o grupo
que está comprando os jornais
da Freedom Comunications.
Com sede em Irvine, Califórnia,
a Freedom oferece suas proprie-
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Em pronunciamento, Mark A.
McEachen, vice-presidente executivo da Freedom, disse que
“osnovosproprietáriostêminteresseantigonojornalismocomunitário e compreendem o papel
fundamental que os jornais continuam a desempenhar, apesar
das mudanças nos últimos anos,
no sentido de levar às pessoas as
informaçõesdeque elas necessitamequenãoconseguemencontrar em outro lugar”.

A

Grupo de investidores
comprou o ‘Orange
County Register’ e outros
seis jornais do grupo
Freedom Comunications

dades desde que emergiu de
uma concordata, em 2010.
Oacordo,anunciadonasegunda feira, inclui o Register, o Gazette, de Colorado Springs; o Porterville Recorder, de Porterville,
Califórnia; o Desert Dispatch, de
Barstow,Califórnia;oAppeal-Democrat, de Marysville, Califórnia; o Daily Press, de Victorville,
Califórnia; e o Yuma Sun, de Yuma,Arizona,alémdealgumaspublicações especializadas.
Um porta-voz da Freedom se
recusou a dar detalhes financeiros a respeito do acordo.
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Jornais regionais mudam de mãos nos Estados Unidos

duas gerações atrás dos mais recentes celulares inteligentes
equipados com chips ARM.
“Eu usei o celular (indiano) e é
um ótimo aparelho”, afirmou
EastnoReutersMediaandTechnology Summit. “É bem comparável ao Apple 3G (lançado em
2008) em termos de velocidade
de navegação, facilidade de uso
da interface e assim por diante.”
Ele, porém, não vê a Intel como grande ameaça. “Nós temos
dito que a Intel deve ganhar algum espaço no mercado de celulares inteligentes”, disse. “Mas
● Vantagem

WARREN EAST
PRESIDENTE EXECUTIVO DA ARM

“Eu usei o celular (indiano) e é
um ótimo aparelho. É bem
comparável ao Apple 3G em
termos de velocidade de
navegação e facilidade de uso.”

Tendência. Jack Griffin, ex-Time: aposta na mídia regional
O anúncio da venda ocorre
apósrecentesacordosenvolvendo outros jornais. Em maio, a
Berkshire Hathaway comprou
63 jornais e revelou ser dona de
3% da Lake Enterprises, cadeia
de jornais com sede em Iowa.
No fim de 2011, a New York
Times Co. vendeu seu grupo de

jornais regionais, que incluía 16
títulos de locais como Flórida e
Alabama, para a Halifax Media
Holdings. Embora Kushner não
tenhaexperiêncianoramodamídia – seus trabalhos anteriores
envolveram a administração de
uma empresa de mudanças onlinee,posteriormente,deumaem-

acreditamosquenãoserámuito grande porque ela será uma
entre 20 empresas atendendo
a esse mercado, e as demais
têm a vantagem de usar a arquitetura ARM, e os últimos
10 a 15 anos foram dedicados a
construir um forte ecossistema em torno dessa arquitetura”, afirmou.

Facebook induz
opção de marca,
diz pesquisa

Atraso. East disse que a Intel estava recuperando o atraso em termos de uso eficiente
de energia em seus processadores, mas que o mundo da
ARMhaviacontinuadoaavançar. Ele declarou que a ARM
trabalhava com a suposição
de que a Intel conquistará
10% do mercado de processadoresparacelulares inteligentes em dois a quatro anos.
“Dentro de alguns anos a participação se estabilizará em
dadopatamar,masnãoacreditamos que cresça mais que isso”, disse./ REUTERS

sil, a expectativa é de que os consumidores gastem 9% mais por
ano com esse tipo de conteúdo.
Entre os segmentos que mais
devem crescer nos próximos
anos estão: acesso à internet, fixa e móvel (16,4% de crescimento ao ano); TV a cabo (14,4%);
publicidade digital, em aparelhos fixos e móveis (12,4%); e rádio (12%).

presa de cartões de visita –, ele
tem trabalhado com um grupo
de experientes investidores do
setor da mídia na compra de jornais. Seus colegas do grupo de
investidores, chamado 2100
Trust, incluem o ex-presidente
do Portland Press Herald, Chris
Harte, de Maine; o ex-diretor
executivodaTimeInc.,JackGriffin; e Brendan Burns, experiente
na área de publicidade e classificados online.
Em 2011, o grupo manifestou
publicamente seu interesse na
compra do Boston Globe, pertencente à New York Times Co.,
mas nunca chegou a fazer uma
oferta. No início do ano, o grupo
de investidores tentou comprar
parte do Press Herald.
Kushner, conhecido pela discrição, não quis conceder entrevista, mas prometeu, num pronunciamento, apoiar os jornais e
a meta de “servir às comunidades”.Repórteres,editoreseleitoresdos jornaisenvolvidospassaram a segunda feira especulando
nas mídias sociais a respeito do
significado da compra. /
TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B13.

SAN FRANCISCO

O marketing no Facebook influencia o comportamento do
consumidor e conduz a mais
comprasparaasmarcasqueutilizam o site de redes sociais, afirmou a consultoria comScore em
relatório divulgado ontem.
O estudo avalia a publicidade
paga no Facebook, bem como a
exposição em mídia, ou seja,
menções a uma marca que os
usuários do Facebook fazem em
suas atualizações de status e comentários. Baseia-se em experiências de grandes marcas, comoBest Buy, Starbucks eTarget.
Oestudo rebatepesquisas que
questionam a efetividade das
mensagens de marketing no Fa-

cebook. Um estudo da Reuters/
Ipsos publicado na semana passada apontava que quatro em cada cinco usuários do Facebook
não compraram nenhum produto ou serviço com base em anúncios ou comentários no Face.
Aexposição demarca no Facebook ocorre principalmente nos
“feeds” de notícias dos usuários,
segundo a comScore, em lugar
de por meio de visitas às páginas
dessas marcas no site.
Osfãs–consumidoresquecurtem determinada marca ou produto no Facebook – tendem a
gastar mais que a média dos consumidorescom aquelamarcadeterminada, apontou a comScore, mencionando exemplos como Amazon, Best Buy e Target.
Os dados de compras vêm de
informações de clubes de fidelidade, operadoras de cartões de
crédito e serviços terceirizados
de pagamentos, divulgados com
autorização dos participantes
do estudo./ REUTERS

