
da publicidade está acontecendo", 
disse Steve King, CEO da Zeni-
thOptimedia. 

O crescimento de 2012 para 
2013 será de quase 11% nas regi
ões que compreendem o Leste Eu
ropeu e a Ásia Central e o Sudeste 
Asiático. A média anual de cresci
mento até 2015 mantém essas regi

ões e mais a América Latina no to
po, cada uma crescendo entre 10% 
e 11% ao ano, enquanto a América 
do Norte apresentará taxa de cres
cimento de somente 4,2%. 

Até 2015, sete dos 10 maiores 
mercados que contribuem para 
o crescimento dos investimentos 
em publicidade serão países emer

gentes, entre eles o Brasil. No pe
ríodo, os mercados em desenvol
vimento serão responsáveis por 
64% da verba adicional e devem 
passar a representar 37% do mer
cado global de publicidade. 

A ZenithOptimedia indica 
que os sete maiores mercados -
Estados Unidos, Japão, China, 

Alemanha, Reino Unido, Brasil e 
Austrália - permanecerão em su
as posições no ranking até 2015. 
A França, oitava colocada, porém, 
dará lugar à Coreia do Sul, que 
atualmente é a 10a. O Canadá 
permanecerá na nona posição, à 
frente da Rússia, que entrará para 
a lista dos 10 maiores mercados. 

MÍDIA 
A internet se mantém como o meio 
de maior crescimento e com larga 
vantagem sobre os demais. Cres
ceu 16,4% em 2012 e apresenta 
previsão de crescimento anual da 
ordem de 16% de 2013 a 2015. Os 
displays online são a subcategoria 
de maior crescimento anual, com 
taxa de 20%, graças ao rápido cres
cimento do vídeo online e da publi
cidade em redes sociais, que vêm 
apresentando taxas de crescimento 
da ordem de 25% e 33% por ano, 
respectivamente. Ferramentas de 
busca pagas devem ter aumento de 
15% até 2015. Classificados online 
não vêm tendo boa performance 
desde 2009 e devem crescer apenas 
4% em média até 2015. 

A previsão é de que a publi
cidade mobile deva crescer 77% 
em 2013, 56% em 2014 e 48% 
em 2015, movida pela rápida ado
ção de smartphones e tablets. A 
publicidade online em desktops 
deve crescer apenas 10% ao ano. 
De acordo com o estudo, o inves
timento total em publicidade mo
bile em 2012 foi da ordem de US$ 
3,8 bilhões, representando 9,5% 
de todo o investimento em inter
net e 1,7% da verba publicitária 
global. O valor deve crescer para 
US$ 33,1 bilhões em 2015 - o que 
representa 25,2% de todo o inves
timento em internet e 6% do bolo 
publicitário global. 

A internet como um todo deve 
ocupar, segundo a ZenithOptime 
dia, 24,5% do bolo publicitário 
global até 2015, sendo que deve 
ultrapassar jornais e revistas pela 
primeira vez em 2013. De 2012 a 
2015, serào injetados US$ 47,6 bi
lhões em propaganda na web. Na 
televisão, o total investido será de 
quase US$ 26 bilhões. 

Apesar disso, a TV permane 
cerá como o meio onde mais se 
anuncia, mesmo em 2015. Atu
almente, 40% dos investimentos 
em publicidade são destinados à 
televisão, índice que cairá para 
39,5% no final do período. 

por Claudia Penteado 

Cerca de US$ 503 bilhões serão 
investidos em publicidade 

em 2013, o que representa um 
aumento de 3,5% em relação ao 
total registrado no ano passado. 
O crescimento, estimado pela 
ZenithOptimedia em seu relató
rio trimestral, Advertising Ex-
penditure Forecasts, é o mesmo 
de junho deste ano e o primeiro 
desde junho de 2012 que não foi 
reajustado para baixo - sinal de 
maior estabilidade na publicida
de global. As expectativas para 
o ano parecem ter finalmente se 
nivelado, depois de um longo pe
ríodo de lenta erosão, devido aos 
problemas econômicos enfrenta
dos em diversas regiões do pia 
neta. A expectativa é de retomada 
de crescimento. 

A situação na América Latina 
é boa: à semelhança de outras 
regiões do planeta como Europa 
Oriental e parte da Ásia, espera-
-se crescimento de 9,6% em 2013, 
de 9,7% em 2014 e de 11,8% em 
2015. Em 2012, o crescimento 
registrado foi da ordem de 7,6%. 
Ao mesmo tempo, o Brasil é um 
dos 10 países que mais contribui 
rão para o crescimento do inves
timento em publicidade global
mente, com uma verba adicional 
de US$ 2,833 bilhões - nos Esta
dos Unidos, o primeiro dos top 
10, o valor adicional chega a US$ 
21 bilhões. 

Segundo o estudo, os próxi
mos anos t ambém se mostram 
promissores, com investimentos 
aumentando 5,1% em 2014 e 
5,9% em 2015. 

"A estabilidade dos investi 
mentos com a publicidade global 
neste ano, sem eventos como as 
Olimpíadas e as eleições ameri 
canas, mostra que a recuperação 
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