
1. A ZenithOptimedia acaba de prestar relevante serviço à publicidade mundial, ao revelar através 
do seu relatório Advertising Expenditure Forecasts, que atingiremos um total de US$ 503 bilhões de 
investimentos no setor este ano, o que representa um aumento de 3,5% sobre 2012 (em moeda forte). 
Levando-se ainda em consideração que desde junho de 2012 esta é a primeira vez que a previsão não 
foi revista para baixo, a conclusão é inevitável: o segmento volta a estar em alta, sinalizando para uma 
tendência que de há muito todos esperamos e que se confirma nas próprias previsões da ZenithOp
timedia para 2014 e 2015. 
Segundo o instituto, no próximo ano o aumento nos investimentos publicitários mundiais será da 
ordem de 5,1% em relação ao total de 2013 e em 2015 o aumento será de 5,9% em relação ao ano 
anterior, já considerado o aumento previsto. 

Para quem julgava que a comunicação do marketing estava saindo da pauta das empresas e até mes
mo dos governos (o Brasil é o primeiro a desmentir isso, com nossos diferentes níveis de governo 
anunciando a todo vapor devido o ano eleitoral vizinho), a notícia é boa e merece aplausos. 
Isso só ocorre porque propaganda funciona. 

2. Registramos nesta edição a entrega dos troféus aos vencedores do 26° Prêmio Veículos de Comuni
cação, em concorrida cerimônia realizada no Auditório Philip Kotler, da ESPM, em São Paulo. 
Essa premiação é uma das mais queridas do mercado dentro da carteia de prêmios promovidos pela 
Referência, porque ao mesmo tempo em que seus jurados (membros da Academia Brasileira de 
Marketing) reconhecem a importância do conteúdo de cada meio vencedor e suas relações com o 
mercado publicitário (a premiação tem a chancela desta revista), há implicitamente nesse reconhe
cimento outros valores. 
O mais importante deles reside no baluarte que a mídia representa para a democracia, regime polí
tico e de governo nem sempre respeitado na sua essência pelos diversos governos que se sucederam 
após a Proclamação da República, em 1889. 
Muitos foram os períodos de ditadura, e o mais recente deles até hoje é lembrado de forma inequí
voca pela própria mídia, para que não mais se repita, servindo de alerta suas piores consequências, 
como, dentre outras, a tortura e a censura dos meios de comunicação. 
Daí surge a necessidade permanente do alimento maior da imprensa, que é a liberdade de expres
são, cujo conceito mais amplo abrange inclusive a atividade publicitária, se pensarmos em termos 
de liberdade de expressão comercial, um bem igualmente precioso e extremamente patrulhado nos 
dias que correm, pelos inimigos da propaganda que nada mais são, implícita ou explicitamente, do 
que inimigos da democracia. 
Por essas e outras razões, o Prêmio Veículos de Comunicação ganhou a importância que tem junto 
ao mercado, ao selecionar os vencedores não apenas pelo que significam para os anunciantes, agên
cias e consumidores, como também e principalmente por esses outros incalculáveis valores demo
cráticos, na transmissão diuturna aos seus leitores e ouvintes, dos fatos como eles são. 
O imortal Rui Barbosa já dizia que a imprensa são os olhos da nação. 

Não há quem disso duvide e é exatamente por isso que muito se fala em restritas rodas do poder, que 
a mídia dever ser regulamentada. 
Para quem não entende direito o que isso significa é simples assim: colocar antolhos ou mesmo ve
dar completamente os olhos da nação de Rui. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 751, p. 24, out. 2013.




