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mercado

Digital avança, mas não morde
Relatório anual da PwC aponta que digital lidera crescimento do setor  
de mídia e entretenimento, mas não compromete desempenho de outras mídias

Por BárBara Sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

Ao final deste ano, toda a quantia in-
vestida em publicidade na internet, 

em todo o mundo, já será maior do que 
o montante destinado a quase todas as 
outras mídias: jornais, revistas e rádio 
— perdendo apenas para a televisão. Em 
2012, a publicidade online (e isso inclui 
as plataformas mobile) deverá movimen-
tar uma quantia de US$ 105,41 bilhões no 
mundo. Em 2016, este valor deverá saltar 
para US$ 188,06 bilhões, de acordo com 
o relatório anual Global Entertainment 
& Media Outlook, da consultoria PwC.

Mesmo com números positivos para o 
setor digital, o extenso relatório, que foi 
divulgado na terça-feira 13 e analisa a in-
dústria de mídia e entretenimento em 48 
países, prevê que, apesar de ser responsá-
vel por estimular boa parte do setor glo-
bal de mídia e entretenimento, a internet 
e as mídias digitais não terão o efeito ne-
gativo sobre as demais na forma que os 
especialistas em comunicação chegaram 
a acreditar, há algum tempo.

Por mais que seja a categoria que sus-
tente o maior ritmo de crescimento — de 
acordo com as previsões do relatório, a pu-
blicidade online deverá evoluir em um rit-

mo anual de 15,9% até o ano de 2016 — o 
digital não deverá provocar uma drástica 
redução dos gastos em outras plataformas 
de mídia de entretenimento. Em suma: a 
publicidade, a difusão tecnológica e o aces-
so aos dispositivos móveis irão aumentar, 
mas isso não será capaz de enfraquecer 
as demais mídias. Estela Vieira, sócia da 
PWC-Brasil e líder de Media e Entreteni-
mento na consultoria, afirma que “os da-
dos comprovam, de maneira geral, que já 
caminhamos para a conclusão da primei-
ra fase de transição para a era digital”. No 
entanto, afirma Estela, “agora que já sa-
bemos que os consumidores de mídia es-
tão em múltiplas telas e possuem diferen-
tes hábitos, caberá às empresas desenvol-
ver novas estratégias e formas de se mos-
trar relevantes a essas pessoas”, completa.

“Durante muito tempo, o digital foi visto 
como uma onda avassaladora, mas, com o 
passar dos anos, o que se absorveu é que 
esse grande crescimento não aconteceu em 
detrimento de nenhuma outra mídia. Isso 
não ocorreu no Brasil e, também não, de for-
ma significativa, nos mercados desenvolvi-
dos”, analisa Geraldo Leite, diretor-geral da 
consultoria Singular, Arquitetura de Mídia.

Gastos com Entretenimento e Mídia  
(em 2011 e projeção para 2016) –  

em US$ bilhões e sua taxa de crescimento

2011 2016

estados Unidos US$ 463,86 bilhões US$ 597,279 bilhões (5,2%)

Japão US$ 192,79 bilhões US$ 221,63 bilhões (2,8%)

china US$ 109,05 bilhões US$ 192,51 bilhões (12%)

alemanha US$ 99,34 bilhões US$ 113,43 bilhões (2,7%)

reino Unido US$ 83,36 bilhões US$ 97,32 bilhões (3,1/%)

França US$ 77,09 bilhões US$ 91,06 bilhões (3,4%)

itália US$ 46,09 bilhão US$ 53,68 bilhões (3,1%)

canadá US$ 44,16 bilhões US$ 60,57 bilhões (6,5%)

Brasil US$ 39,16 bilhões US$ 64,82 bilhões (10,6)

coreia do Sul US$ 38,56 bilhões US$ 47,45 bilhões (4,2%)

2011 2016

Gastos com Mídia no Brasil

2011 2016
Gastos com acesso a internet 20% 25%
TV por assinatura 17% 20%
Publicidade na internet 3% 3%
Rádio 2% 2%
Televisão 25% 24%
Filmes 4% 4%
Business-to-business in Brazil 7% 6%
Revistas 7% 5%
Jornais 10% 7%
Livros 5% 4%

Crescimento % por segmento: Brasil e global
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Quando se compara os investimentos 
em mídia nas diversas categorias do Bra-
sil, no ano de 2011, conforme o apurado 
pela PwC, com as projeções desse mes-
mo setor no ano de 2016, é mais fácil vi-
sualizar esse quadro (veja gráfico). O per-
centual de gastos com acesso à internet 
— que está diretamente ligado à amplia-
ção da infraestrutura de banda larga e de 
comunicação no País — deverá passar dos 
atuais 20% do total do bolo para 25%. A 
fatia de publicidade na internet no Brasil, 
porém, não aumentará percentualmente 
o atual share de 3%. A TV por assinatura 
também terá expansão natural, amplian-
doo share de 17% para 20%.

Segundo análises da própria PwC, os 
atuais “gargalos” de infraestrutura e de 
distribuição de renda no Brasil são fato-
res que, em parte, explicam esse contex-
to. Como a penetração da internet banda 
larga e a própria distribuição dos smar-
tphones e tablets se mantém aquém da  
pulverização geográfica adequada, os cha-
mados meios tradicionais (TV, jornais, rá-
dio, etc.) ainda possuem ampla vantagem 
na transmissão de conteúdos. E quem fala 
com mais gente, por consequência, atrai 

mais anunciantes. “O mercado publicitá-
rio ainda não tem como se dirigir ao seu 
público-alvo sem passar por meios de 
grande penetração. A internet, também, 
é uma mídia de massa e deverá, cada vez 
mais, ganhar esse papel. Mas o que per-
cebemos é que, tanto as antigas quanto 
as novas gerações, embora adotem di-
ferentes hábitos de consumo de mídia, 
não desprezam esses meios. Há uma va-
riação da forma como os utilizam e não a 
sua substituição”, conclui Geraldo Leite.

Subindo no ranking
É possível observar o bom momento 

dos países em desenvolvimento em rela-
ção às economias maduras, em uma aná-
lise global da pesquisa. De todas as regiões 
do mundo analisadas pela PwC, a América 
Latina foi a área que apresentou o maior 
potencial de evolução em termos de gastos 
gerais com mídia e entretenimento. Para 
esse cálculo, a consultoria considera todas 
as receitas geradas em 13 diferentes cate-
gorias: TV por Assinatura; Acesso à Inter-
net; Rádio; Publicidade na TV; Publicidade 
na Internet; Publicidade Exterior; Filmes; 
Videogames; Revistas; Jornais; Business to 
Business; Livros e Música.

Na conclusão do relatório, no ano de 
2011, o conjunto de todos esses segmen-
tos movimentou a quantia de US$ 84,45 
bilhões em toda a América Latina. No ano 
de 2016, esse valor já deverá ter subido pa-
ra US$ 133,94, o que configura mudança  
anual para mais 9,7% — o maior, entre 
todas as regiões do planeta. Globalmen-
te, o ritmo de expansão do setor de mí-
dia e entretenimento será de 5,7% ao ano.

E o responsável por esse desempenho 
acima da média da América Latina é o 
Brasil. Vivenciando a efervescência do ci-
clo esportivo (Copa das Confederações – 
2013, Copa do Mundo – 2014 e Olimpía-
da no Rio de Janeiro – 2016), o País con-
tinuará atraindo investimentos empresa-
riais e publicitários para a articulação de 
todos os negócios relacionados direta e 
indiretamente a esses grandes eventos.

“Nunca vivemos um período como es-
te. O Brasil já vinha amadurecendo seu 
mercado e seus negócios há algum tem-
po e, agora, esses grandes eventos irão 
mexer, consideravelmente, com os seto-
res de entretenimento e mídia. A intera-
tividade e a necessidade de elaboração 
de novos negócios serão suscitadas como 
nunca e, nesse momento, o consumidor 
irá selecionar, tanto em termos de mídia 
quanto de consumo, aquilo que melhor 
souber cativá-lo”, teoriza Geraldo Leite.

Em termos absolutos, no ano passado, 
esse mercado no Brasil movimentou um 
total de US$ 39,8 bilhões. Com a expansão 
de 10,6% ao ano, em 2016, no auge do ciclo 
olímpico, esse montante deverá atingir US$ 
64,82 bilhões. Confirmadas as previsões, 
daqui a quatro anos, o País irá saltar dos 
atuais  9 o para o 7  o   lugar no ranking das 
nações com maior gastos e investimentos 
em Entretenimento e Mídia (veja quadro).

A boa maré brasileira também pode ser 
vista na comparação da média das taxas 
de crescimento de todas as categorias, 
em termos globais, com a média nacio-
nal. Considerando os 13 setores analisa-
dos pela PwC, o Brasil só não se desen-
volverá mais que o restante do mundo no 
setor de videogames. Para a consultoria, 
essa é a única categoria na qual o País não 
se sobressai porque os investimentos em 
games da China e da Índia elevam consi-
deravelmente a meta global.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1514, p. 32, 18 jun. 2012.




