
Publicidade espera crescer 20% em 2005  
Camila Abud   
 
Depois de um ano de recuperação das perdas registradas em 2003, o mercado publicitário está 
otimista. Para 2005, alguns empresários esperam atingir um crescimento de até 20% sobre uma 
receita estimada de R$ 13,7 bilhões em 2004. A economia estável e o dólar em queda deixam as 
agências animadas com as ações publicitárias já indicadas por seus clientes para o próximo ano. 
 
“Em 2005, felizmente o carnaval é realizado no início de fevereiro. Logo, o País começará a 
funcionar mais cedo. Por ser um ano que antecede a eleição presidencial, o governo deverá 
realizar medidas para favorecer a indústria e a economia como um todo, em busca de melhorar 
sua imagem. As empresas também estarão menos cautelosas e, por isso, creio que teremos um 
ano mais aquecido”, reflete Sérgio Moura, diretor de criação da agência Café Comunicação 
Integrada . 
 
Entre os clientes atendidos, a Café conta com marcas como a Revlon , Johnson & Johnson e a 
Rede Record . Os serviços prestados envolvem ações de promoção em ponto-de-venda, Internet e 
mídia tradicional.  
 
“Investimos R$ 150 mil este ano e esperamos aumentar os negócios em 2005, com um 
crescimento real em torno de 20%”, disse o publicitário. Para ele, a tendência de crescimento será 
nos nichos de cultura e esporte. “Iremos buscar clientes para realizar lançamento de livros, peças 
teatrais e documentários”, diz. 
 
O publicitário José Estevão Cocco, que comanda, há 20 anos a J. Cocco Comunicação e Marketing 
, é um dos pioneiros do marketing esportivo desde a década de 70. Hoje, ocupa a cadeira de 
Marketing Esportivo da Academia Brasileira de Marketing . Criador da célebre frase ‘Não Esqueça 
a Minha Caloi ’, espera incrementar seus negócios, no próximo ano, também com a área de 
cultura e esporte.  
 
De olho na área esportiva, a Cocco Comunicação resolveu ampliar o atendimento especializado e, 
para isso, criou a Brunoro&Cocco Sport Business . Recentemente, a empresa organizou o “ABA 
Esportes — 1º Fórum Internacional de Marketing Esportivo de Resultados”, no Rio de Janeiro. “O 
evento teve apoio da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA). Foi uma iniciativa feliz, com 
personalidades renomadas, debatendo junto ao público propostas e soluções para transformar o 
esporte em uma eficaz ferramenta de comunicação e negócios para investidores corporativos”, 
explicou Cocco. 
 
No seminário, foram apresentados casos de sucesso, como o do Pão de Açúcar , que fortaleceu 
sua marca e praticou a inclusão social com projetos envolvendo ciclismo, atletismo e futebol. 
“Vale também destacar o famoso caso do Banco do Brasil , que através de uma bem-sucedida 
estratégia de marketing institucional atrelada ao vôlei, reduziu a faixa etária de seus clientes e 
revolucionou a marca BB”. 
 
Hoje, a J.Cocco atende, entre outros, o Pão de Açúcar , SuperClubs Breezes e Santos Futebol 
Clube. “A área de marketing esportivo dobrou este ano na agência. É, sem dúvida, um dos 
segmentos com mais força em 2005”, disse. Segundo o publicitário, dos serviços prestados pela 
agência, 70%, hoje, vêm das ações em ponto de venda. 
 
Rino Ferrari Filho, presidente da Rino Publicidade , ressalta que o primeiro semestre deste ano foi 
difícil para a empresa, mas está otimista com relação ao ano que vem. “O panorama é de mais 
tranqüilidade na economia e, por isso, mais segurança entre os clientes, para realizar seus 
investimentos”, declarou.  
 



A companhia atende marcas como a Café Iguaçu , Colchões Sealy e Scania . Na opinião do 
empresário, os melhores segmentos em termos de investimentos mais pesados e constantes são 
os automotivos e imobiliário — dois nichos em que a empresa aposta.  
 
A empresa faturou em torno de R$ 30 milhões em 2003. Para Rino, a projeção de crescimento 
este ano, em relação ao mesmo período, será de 15%. De olho na expansão, a agência prevê 
investimentos em um sistema de gestão de negócios na parte de informática. “É muito volume de 
informação. É preciso cautela com esse serviço”.  
 
A Rino investe anualmente em torno de 5% do faturamento em informática e capacitação. De 
seus negócios, 60% são de comunicação convencional (mídias de massa e exterior). O restante, 
projetos de promoção e programas de incentivo.  
 
A Troop Comunicação atende contas de trabalhos para a Bunge Alimentos . A receita é de R$ 15 
milhões, aproximadamente. A empresa prevê 2005 com melhores resultados. “Os clientes estão 
solicitando mais orçamentos, a indústria voltou a crescer”, ressaltou Reginaldo Siqueira, sócio. 
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