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Propaganda confirma crescimento de 24% em 2004
Primeiro balanço fechado sobre o mercado de comunicação do ano passado demonstra que o setor recuperou-se depois de quatro anos

Ismael Pfeifer e Sandra Azedo
de São Paulo

Os números divulgados pelo
Ibope Monitor — com base nos va-
lores brutos de tabela praticados
pelos veículos e agências de publi-
cidade — confirmam que o mer-
cado publicitário fechou 2004 com
ganho nominal de 24,1%, o pri-
meiro crescimento real desde
2000, último registro de fato de
bom desempenho na área. Trata-se
do primeiro balanço fechado sobre
o setor no ano passado. Os dados
conf i rmam as previsões dos
players do setor e de outro termô-
metro importante da propaganda
nacional, o projeto Inter Meios, da
revista Meio & Mensagem, que já
haviam prognosticado um cresci-
mento próximo dos 25% para
2004 como um todo.

O volume total movimentado
pelo mercado publicitário no ano
passado alcançou, se-
gundo o Ibope, R$
29, 07 bilhões (RS
23,4 b i l h õ e s em
2003), mas esses nú-
meros se referem a
preços cheios, com
base nos valores de
anúncios publicados
de fato, mas contabi-
lizados sob valores de
tabela dos veículos, sem desconto,
o que reflete preços irreais.

Na verdade, deduzindo-se os
descontos praticados pelos meios
(que podem chegar a 90% em ca-
sos de anúncios de varejo), o total
real deve ficar próximo dos RS 20
bilhões — nos cálculos do projeto
Inter Meios, o faturamento publi-
citário em 2003 havia sido de R$
14, 8 bilhões.

Entre as maiores agências de pu-
blicidade do País, a Lew,Lara (que
pertence à holding nacional Praxx,
controladora também da W/Brasil)
foi a que mais ascendeu no ranking,
fechando 2004 como a segunda
maior da publicidade brasileira,
também com base nos dados do
Ibope Monitor.

"Foi um ano muito vigoroso pa-
ra.os anúncios de varejo, com de-

sempenhos muito bons para os
segmentos de telefonia celular e fi-
xa, carros, eletrodomésticos e ele-
trônicos em geral, o que jogou pa-
ra a cima das verbas em relação ao
ano anterior. Mas é preciso lem-
brar que 2003 foi muito ruim para
a propaganda, o que torna a base
de comparação favorável", obser-
va Márcio Oliveira, diretor geral
da agência, que aparece com fatu-
ramento de RS 858 milhões em
2004, no ranking "conta dividida"
do Ibope. No ranking histórico, fi-
ca na sexta colocação.

O próprio Oliveira, porém, trata
de atenuar o rigor da posição no
ranking — "embora respeitemos e
utilizemos as pesquisas do Ibope
Monitor" - advertindo que os
cálculos sobre valores de tabela e
em contas divididas resultam em
distorção. "Mas consideramos que
estamos entre as cinco maiores, o

que é um orgulho,
considerando sobre-
tudo que somos hoje
a ma io r e n t r e as
agências de capital
100% nacional" ,
completa Oliveira.

Depo i s de um
crescimento em tor-
no de 20% sobre
2003, a expectativa

da direção da Lew,Lara é a de re-
petir o ritmo neste 2005. Chama a
atenção o fato de a agência não
contar a vantagem do alinhamento
de contas internacionais, que bene-
ficia as grandes redes, como Y&R,
Ogilvy, McCann-Erickson e mesmo
nacionais associadas, como por
exemplo, a DM9DDB, a AlmapBB-
DO e a Giovanni,FCB, todas entre
as dez mais no País.

"Acho que essa desvantagem
inicial acaba tendo um efeito in-
verso que nos favorece no final.
Como não temos a garantia do ali-
nhamento e os anunciantes podem
sair quando quiserem, temos que
suar dobrado para defender de to-
das as formas esse ativo de nossos
clientes que são as marcas e man-
tê-los com resultados. E temos
conseguido fazer isso com efi-

Casas Bahia, o

maior anunciante

do País,

lideraram os

investimentos em

marketing

cácia", pondera Márcio Oliveira.
Outra agência que alcançou

bom resultado no crescimento do
ano passado foi a Leo Burnett, que
acompanhou o desempenho médio
de todo o mercado. Para a vice-
presidente de mídia da agência,
Ana Balleroni, este crescimento de
24% no bolo publicitário segundo
o Ibope reflete uma situação de
melhoria real vivida pela econo-
mia como um todo, algo que se re-
fletiu também na própria agência
em que trabalha.

"Houve um aquecimento da
economia que acabou se refletindo
no meio publicitário, extremamen-
te suscetível a alguns indicadores,
como a melhoria no nível de em-
prego, por exemplo", observa Ana,
reforçando ainda que se forem
consideradas outras ferramentas
de marketing, que não apenas a
propaganda (o chamado "bellow
the line", que envolve o marketing
direto e as ações promocionais em
ponto-de-vendía, entre outras) o
crescimento deve ter sido ainda

maior — estima-se que o marke-
ting fora da propaganda tradicio-
nal já divida o bolo de verbas no
País. "Para 2005 considero que o
crescimento será semelhante ao do
ano passado. Os sinalizadores dos
anunciantes são positivos", aposta
a executiva da Leo Burnett

Segundo o balanço do Ibope
Monitor para 2004, a televisão
aberta foi que mais ganhou parti-
cipação em comparação a 2003.
Saltou dois pontos para cima, de
46% para 48% do total dos inves-

timentos do mercado publicitário.
Os jornais, que segundo a pesquisa
detinham 33% do bolo em 2003,
no ano passado ficaram com 32%.
Revistas também perderam l pon-
to e abocanharam 9%, TV paga,
6%, rádio 3% e outdoor 1%. A
avaliação do Ibope não inclui a in-
ternet, que segundo a pesquisa dos
nove primeiros meses de 2004 do
projeto Inter Meios havia registra-
do ganhos em torno de 60% sobre
o período anterior.

A velocidade do crescimento do
mercado publicitário, embora já
auferido a partir do bom desempe-
nho do primeiro semestre do ano
passado, superou as estimativas
iniciais feitas mesmo pelos mais
otimistas do setor. Em janeiro de
2004, um levantamento feito por
este jornal com uma dezena de
grandes dirigentes de agências de
propaganda brasileiras indicou
uma expectativa de ganhos nomi-
nais na faixa dos 15% para o ano
como um todo.

Entre os maiores anunciantes,
as Casas Bahia confirmaram a lide-
rança obtida já em 2003. A maior
rede de lojas de móveis e eletro-
domésticos do País puxou a fila do
crescimento do marketing no vare-
jo — publicidade que apresenta
produtos e preços, com o objetivo
de atrair os consumidores por van-
tagens promocionais. "Mesmo no
boom vivido pelo marketing de ce-
lulares, o tom das campanhas é
quase sempre de varejo, com cada
marca ofertando diferenciais de
produtos e preços", resume o dire-
tor geral da Lew,Lara, Márcio Oli-
veira, agência que detém parte da
conta da operadora TIM.

Chama a atenção o fato de as
Casas Bahia terem duplicado os
investimentos entre 2003 e 2004
— ainda que sejam considerados
os preços cheios de tabela, a or-
dem de crescimento tende a ser
real —, saltando de R$ 765,4 mi-
lhões a RS 1,599 bilhão. As ope-
radoras Vivo, TIM e Claro confir-
mam a ofensiva do segmento de
celulares, ao se colocarem entre os
dez maiores anunciantes.

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 mar. 2005. Mídia & Marketing, p. A38.




