
Publicidade na TV perde força nos EUA 
Mayara Teixeira 
 
Até a chegada da internet, ela reinou absoluta. Mas estudos recentes mostram que, mesmo 
sendo muito mais caros para os anunciantes, os comerciais para a televisão estão alcançando 
públicos menores 
 
As campanhas publicitárias destinadas às emissoras de televisão nos EUA estão perdendo 
força. De acordo com um novo estudo da empresa de mídia Simulmedia, elas não atingem 
mais o número de pessoas desejado pelos anunciantes, como o faziam até há alguns anos. Em 
cenários otimistas, 20% do público-alvo não assiste nem uma única vez aos anúncios. Nos 
casos extremos, o índice chega a 60%. 
 
O estudo utilizou números da Nielsen, principal mediadora de audiência televisiva nos EUA, e 
da Kantar Media, especializada em pesquisa de mercado. Atualmente, são investidos cerca de 
R$ 128 bilhões (US$ 64 bilhões) em propagandas direcionadas para televisão no mercado 
norte-americano, mais de 40% dos gastos das grandes empresas com publicidade. 
 
O meio continua sendo o principal destino das campanhas, mas o volume de verbas destinado 
a ele cresce em ritmo mais lento que o de outras mídias, em especial as digitais. Em cinco 
anos o investimento na televisão cresceu 3% nos EUA, enquanto em publicidade na internet 
aumentou 15% somente no primeiro trimestre deste ano, para US$ 8,4 bilhões – a 
comparação é com o primeiro trimestre do ano passado e, a fonte, o Internet Advertising 
Bureau (IAB). 
 
No Brasil, a participação da TV é ainda maior, mas a tendência de diversificação de 
investimentos é a mesma. Segundo o projeto Intermeios, a TV ficou com 65% dos R$ 8,9 
bilhões investidos em publicidade no primeiro quadrimestre de 2012. O percentual corresponde 
a R$ 5,8 bilhões. A internet ficou com 11%, mas a expectativa é de que chegue a 13,7% no 
final de 2012. O faturamento total do meio em 2010 foi de R$ 2,4 bilhões, e em 2011 
apresentou crescimento de 37,3%, alcançando R$3,3 bilhões. 
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Em recente campanha, Unilever investiu mais de R$ 12 bilhões e atingiu apenas 40% do seu público-alvo 

  
“Costumamos falar da televisão, porque ela é a mídia com maior cobertura. Mas, estamos cada 
vez mais multimídia, ligados a diferentes telas”, diz João Oliver, professor de Gestão de 
Contato com a Marca, da ESPM. “Hoje é muito mais difícil atingir o consumidor. Os meios se 
complementam, o que acontece na novela das oito é repercutido na internet, outros usuários 
ficam curiosos, o que aumenta o número de espectadores. É um círculo”, diz. 
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Um exemplo dessa dificuldade de atingir o público-alvo é a recente campanha da Unilever para 
o desodorante Axe. Segundo a Simulmidia, o anúncio veiculado na televisão em março deste 
ano representou um investimento de mais de R$ 12 bilhões (US$ 6 milhões), mas atingiu 
apenas 40% dos jovens entre 18 e 24 anos, o público que o anunciante pretendia conquistar. 
 
“A TV sempre foi obscura em relação aos resultados”, diz Marcelo Lobianco, diretor de 
publicidade do iG e diretor de marketing do IAB. “Os meios digitais são 100% mensuráveis, é 
possível acompanhar o usuário, saber quanto tempo ele ficou lá, qual foi o efeito do anúncio, o 
resultado é palpável”, diz. 
 
Outros especialistas concordam. “Temos um número de pessoas com acesso à internet maior 
do que a população total de muitos países. Os anunciantes já perceberam que não têm como 
ficar de fora”, diz Ari Meneghini, diretor executivo do IAB. Para ele, “a internet passa pela 
consolidação de um crescimento consistente”. 
 
Em médio prazo, os veículos digitais serão a grande estrela do mercado publicitário. “Os meios 
estão convergindo e nós ainda chegaremos à digitalização total. Teremos televisões 
conectadas à internet com acesso à rede aberta e a cabo”, diz Luiz Fernando Vieira, presidente 
do Grupo Mídia. Em relatório publicado no primeiro semestre, o Grupo estima que o 
investimento em propaganda no Brasil chegue a R$ 70 bilhões em 2016, quase o dobro dos R$ 
40 bilhões estimados para o final de 2012. 
 
A quantidade crescente de internautas aumenta a demanda por publicidade digital e cria o 
cenário otimista para os investimentos na rede. De acordo com dados divulgados pelo IBOPE 
Nielsen Online, cerca de 42% da população brasileira tem acesso à internet e o total de 
pessoas conectadas à rede cresceu 8% em relação a 2011, passando de 73,9 milhões para 80 
milhões de usuários. 
 
Para o professor Oliver, a participação da televisão diminuirá ao longo do tempo, mas ainda 
assim será grande, principalmente no Brasil. “Temos a cultura da novela das oito, 38 milhões 
de brasileiros ligados ao mesmo canal”, diz. É verdade. “Nos EUA, é como se houvesse uma 
novela das oito por ano, o Super Bowl, aqui é toda noite”, diz Lobianco, “mas é inegável que 
estamos vivendo uma mudança de paradigma: quanto maior for a penetração da internet, 
maior será sua participação no bolo publicitário”. 
 
Fonte: IG. [Portal]. Disponível em: 
<http://economia.ig.com.br/empresas/comercioservicos/2012-08-31/publicidade-
na-tv-perde-forca-nos-eua.html>. Acesso em: 3 set. 2012. 
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