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Aperspectiva de investimento em propa 
ganda e compra de mídia segue positiva 

para este ano, mas sofreu pequeno abalo 
por conta de uma revisão conservadora, se-
gundo levantamento do centro de estudos 
Warc. Enquanto os países do Bric seguem 
com previsões otimistas, devido ao momen-
to sólido de suas economias, e mantêm uma 
média ascendente, a incerteza sobre a situ 
açào financeira da Europa é um dos fatores 
primordiais para o decréscimo de 0,9 ponto 
percentual para o provável crescimento do 
mercado global em 2012 frente a 201 1 - que 
passa agora de 5,3% para 4,4% e aponta 
uma redução de 0,5 ponto percentual para 
2013, com perspectivas de 4,9% de cresci-
mento em vez dos 5,4% anteriores. 

Mas o estudo também ressalta notícias 
boas. Entre os fatores que contrastam com 
o mau desempenho e a falta de confiança 
sobre a economia europeia estão os Jogos 
Olímpicos de Londres - que motivaram um 
gasto superior por parte dos anunciantes 
as eleições presidenciais dos Estados Uni 
dos e o rápido crescimento da China. 

Apesar de a linha global ser menos oti-
mista, e da Europa apresentar uma queda 
considerável, os países do Bric - Brasil, Rús-
sia, índia e China - mantêm uma posição 
agressiva de crescimento, muito superior a 
de outros países. Se considerarmos apenas 
o bloco, a média de crescimento em 2012 
contra 201 1 é de aproximadamente 1 1 ,2%. 
A revisão de agosto em relação a abril so-
freu baixa de modesto 1,28 ponto percen 
tual, puxado especialmente pela previsão 
pessimista da índia (negativa em 2,7 pontos 
percentuais). 

Individualmente, o destaque principal 
continua sendo a China, que se mantém 
praticamente estável, com redução de 0,1 
ponto percentual diante da previsão de 
abril. Há uma projeção de crescimento de 
14,7% no montante investido em propagan-
da e compra de mídia até o fim do ano. Ape-
sar de queda de 1,6% da previsão inicial, a 
Rússia se mantém na segunda posição entre 
os mercados que mais devem crescer, com 
12%, seguida do Brasil, em terceiro, que te-

ve o índice corrigido em menos 0,7 ponto 
percentual, mas ainda aparece com previ-
são de crescimento considerável: 9,5% (veja 
tabela ao lado com as projeções de investi-
mentos). 

EUROPA PESA CONTRA 
Se no Bric a previsão foi levemente reduzi-
da, mas mantém uma visão otimista sobre 
o crescimento do investimento em mídia e 
propaganda, na zona do euro a situação é 
completamente diferente. A crise econômi-
ca vivida pelo bloco e a incerteza sobre a 
recuperação do mercado da região fizeram 
um estrago considerável nos investimentos 
publicitários. 

Considerando-se os índices de Alema-
nha, França, Itália e Espanha, a média do 
grupo europeu é de retração de 2,75% nos 
gastos em 2012 em relação a 201 1 , uma va 
riação negativa notável de 10,5 pontos per-
centuais. 

Na divisão por países, a redução mais 
sensível é vista na Itália e na Espanha, na-
ções com fragilidade econômica (e política, 
no caso italiano) que viram seu índice si-
nalizar a involução dos investimentos em 
publicidade. Se antes a projeção era de esta-
bilidade em relação ao ano passado, a Itália 
prevê agora queda de 5 pontos percentuais 
no seu budget para 2012. O caso espanhol é 
igualmente negativo: com redução de pers-
pectivas de 4,6 pontos percentuais, agora 
espera-se retração de 7,8% nos investimen-
tos publicitários para este ano. 

INTERNET SE DESTACA 
Segmentando os investimentos por tipo de 
mídia, o que se vê é a internet destoando das 
demais no volume de crescimento. Diante 
da diminuição da previsão de crescimento 
geral, o meio digital foi o único que teve re-
visão para cima, com ampliação de 0,6 pon-
to percentual e evoluindo para 14,8% acima 
do investido em 2011 . 

Na mídia impressa, os índices de agosto 
mostram previsão de retração de um ponto 
percentual em relação a abril, com revistas 
perdendo 2,1% e jornais 2,5% dos inves-
timentos em publicidade em 2012. A TV 
(4,6%) e a mídia out of home (4%) tiveram 
decréscimos da ordem de 1,3 ponto percen-
tual, enquanto o cinema caiu 0,6 ponto. Pa-
ra o rádio, a projeção é de um aumento de 
investimento de 0,3 para 2,4%. A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 ago. 2012, p. 7. 




