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Economia aquece e faz crescer
Indústria da propaganda fatura 22,1% a mais em 2004 e encerra ciclo de retração
Por Eliane Pereira

Após três anos em compasso de
dieta forçada, o mercado publicitá-
rio sentiu finalmente o sabor da
recuperação no ano passado. Se-
gundo dados consolidados do Pro-
jeto Inter-Meios relativos a 2004, a
indústria da comunicação movi-
mentou R$ 18,5 bilhões e registrou
incremento de 22,1% sobre os R$
15,2 bilhões de 2003. Descontada
a inflação, que no período foi de
7,6% segundo o índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA, usa-
do pelo governo para calcular a
meta de inflação anual), chega-se a
um crescimento real de 14,5%.

Mesmo considerando que a
base de comparação (o ano de
2003) é fraca, o resultado merece
ser comemorado. Afinal, esse per-
centual é quase três vezes maior
que o aumento do PIB (calculado
em 5,2% pelo IBGE) e cinco vezes
superior ao registrado pelo setor
em 2003, quando o crescimento

real do mercado publicitário ficou
em meros 2,9%.

A retomada acompanha o aque-
cimento da economia brasileira em
2004, conforme apontam indica-
dores como as vendas do comércio
varejista, que subiram 9,2% (após
três anos de retração). O próprio
crescimento do PIB (a maior taxa
dos últimos dez anos) é creditado
ao aumento da demanda interna,
sustentada por um incremento de
4,3% no consumo das famílias.

Este, por sua vez, é conseqüência
da elevação da massa salarial, que na
média do ano foi 0,5% maior que em
2003. No segundo semestre, quan-
do a economia cresceu 5,5% (ante os
4,8% dos primeiros seis meses), a
massa salarial expandiu-se 5,7% em
termos reais, por conta do aumento
do emprego. Há que considerar ain-
da os desempenhos recordes da pro-
dução industrial e das exportações
no período. Com mais dinheiro em
circulação e maior consumo, a comu-

nicação saiu beneficiada.
Os números do Inter-Meios são

calculados pela Pricewaterhouse-
Coopers e cobrem 90% dos inves-
timentos feitos em mídia no País,
contabilizados a partir de dados
fornecidos pelos próprios veículos.
De posse dessas informações são
calculados os 10% restantes e esti-
madas as verbas de produção, che-
gando assim a um número final
sobre o total movimentado pela
propaganda brasileira.

Por essa metodologia, a con-
sultoria obteve um resultado de
R$ 13,5 bilhões faturados pelos
veículos participantes do projeto
(ver quadros). Como esse valor cor-
responde a 90%, chega-se a um
investimento de R$ 15 bilhões, aos
quais são acrescidas as verbas de
produção, o que resulta num valor
total de R$ 18,5 bilhões.

O percentual de aumento não
chegou a surpreender o mercado,
que já sentia os efeitos da retoma-

da desde meados do ano passado,
mas é considerado um ótimo re-
sultado. Para 2006, as estimativas
de crescimento do mercado publi-
citário feitas pelos executivos dos
principais veículos de comunica-
ção variam de 10% a 15%.

A TV aberta, que tradicionalmen-
te puxa o crescimento do setor, am-
pliou ainda mais sua participação no
total das verbas aplicadas em mídia,
passando de 59% no ano anterior
para 61% em 2004. Em termos per-
centuais, as mídias que mais cresce-
ram foram TV por assinatura (61,3%)
e internet (35,6%). O rádio manteve
o patamar dos 4,4% de participação.

Já na mídia impressa houve
recuo de share tanto de jornais
quanto de revistas: no primeiro
caso, caiu de 18,1% para 17,1% e
no segundo, de 9,4% para 8,6%.
O mesmo aconteceu com a mídia
exterior, cuja participação dimi-
nuiu de 5,7% para 4,9%. Nesse
caso, entretanto, o que acontece é

que as empresas tiveram que se
adequar, no ano passado, à nova
forma de notificação de valores
adotada pelo projeto.

Duas novas categorias
A partir deste ano o Projeto In-

ter-Meios passa a contabilizar as
informações referentes às mídias ci-
nema e listas telefônicas. As negoci-
ações com as companhias do setor
estão adiantadas, e o site do projeto
(www.projetointermeios. com.br)já
está preparado para coletar os da-
dos. O mesmo vale para as listas,
que por serem publicadas apenas
uma vez por ano terão seus núme-
ros contabilizados de acordo com o
faturamento mensal das editoras.
Ainda com relação aos participantes
do Inter-Meios, a partir de agora a
PricewaterhouseCoopers passará a
fazer a verificação dos dados decla-
rados pelos veículos, analisando os
números de quatro empresas a cada
mês, escolhidas aleatoriamente.

Internet se expande, mídia exterior nem tanto
A internet apresentou o segun-

do maior índice de crescimento en-
tre os meios, da ordem de 35,6%.
Apesar de ser uma mídia jovem, ela
já responde por 1,7% de participa-
ção, com faturamento de R$ 223
milhões em 2004 - foram R$ 164,5
milhões no ano anterior. "Pelo po-
tencial do meio, acho que ele ainda
é pouco explorado", reclama o dire-
tor de publicidade do portal UOL,
Gil Torquato, ao citar o exemplo do
mercado norte-americano, em que a
internet detém 3,5% de share.

Segundo o executivo, o fatura-
mento publicitário do UOL cresceu
26% de 2003 para 2004 e hoje repre-
senta 20% do que a empresa arreca-
da. A meta para os próximos cinco
anos é que essa proporção chegue a
50%. "Pouco a pouco estamos conse-
guindo atrair novos anunciantes. E
há razões para ser otimista, pois a
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economia vai bem e as empresas pre-
cisam fazer publicidade para escoar a
produção", analisa.

Na outra ponta, a mídia exterior
registrou o menor crescimento entre
os meios — apenas 6,3%, com um
total de R$ 671,4 milhões. Vale desta-
car que a categoria mobiliário urba-
no cresceu 68% (de R$ 88 milhões
para R$ 147,8 milhões). O outdoor
também teve desempenho positivo,
com 43,8% a mais no faturamento -
foram R$ 370,5 milhões contra R$
257,6 milhões de 2003.

"O mobiliário urbano e o outdo-
or se prestam mais a campanhas pro-
mocionais, por terem um custo me-
nor de produção das peças", avalia
Rubens D'Amato, presidente da Fe-
deração Nacional das Empresas de
Publicidade Exterior (Fenapex). Ele
explica que houve problemas de
transposição de informações em ra-

zão da nova classificação da mídia
exterior (agora dividida em cinco ca-
tegorias: painéis, painéis eletrônicos,
mobiliário urbano, outdoor e mídia
móvel), o que afetou os comparati-
vos entre os períodos analisados.

O diretor comercial nacional da
Clear Channel Adshel, Adolfo Mar-
tins, aponta o aumento de fiscaliza-
ção de peças de mídia exterior nas
principais cidades brasileiras como
outro fator que influenciou o resulta-
do modesto do meio. "Muitas cida-
des diminuíram o número de peças
nas ruas, o que naturalmente faz cair
o crescimento. Com relação ao mobi-
liário urbano, nos últimos cinco anos
tem havido anualmente pelo menos
duas operações novas em capitais do
País. Isso propicia um crescimento
alto a cada período", explica Martins,
ao apontar expansão acima dos 20%
na Clear Channel Adshel. (EP)

Publicidade cresce
9,8 % nos EUA

Segundo balanço divulgado na semana passada pela TNS Media

IntelLigence, os anundantes dos Estados Unidos investiram US$

141,1 bilhões nas 17 mídias monitoradas em 2004, o que represen-

tou um crescimento de 9,8% sobre o volume do ano anterior.

Com exceção de rádio nacional, que declinou 0,7% (ver

tabela), todos os veículos foram beneficiados — principalmente

internet (ganho de 21,4%), mídia exterior (20,1%), TVindepen-

dente nacional (15,8%), TV a cabo (13,8%), TV local (11,7%) e

TV aberta (10,7%). As revistas de consumo também cresceram

significativamente (11,2%), enquanto os jornais regionais e

locais refletiram a queda de circulação e de anúncios com gan-

hos respectivos de 6,7% e 6,6%. Os desempenhos mais fracos

vieram dos setores de rádio local (1,1%), revistas b2b (1,7%) e

redes de rádio (2,7%).

A Procter & Gamble continuou o maior anunciante do país,

com investimento de US$ 2,9 bilhões, mas seu aumento de 7,4%

foi inferior aos 17,5% da General Motors, em segundo lugar com

US$ 2,8 bilhões. Os top 10 da lista (13,6% do volume total)

avançaram coletivamente 9,7%.

Cibele Santos
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TVs abertas e pagas
comemoram bons resultados

Indicadores econômicos positi-
vosjogos Olímpicos e investimento
em programação são os principais
ingredientes da receita que fez a fa-
tia da TV aberta ficar um pouco maior
no ano passado: dos R$ 6,5 bilhões
faturados em 2003, o meio passou
para R$ 8,2 bilhões em 2004. O
crescimento de 26,1% ficou acima
do índice geral do mercado e foi
decisivo para puxar para cima a
média do setor.

"O meio TV aberta cresceu em
consonância com o mercado publici-
tário, mas não podemos deixar de
mencionar que a qualidade da TV que
st faz no Brasil também é fator rele-
vante para explicar esse sucesso. O
ano de 2004 foi positivo para a Globo,
que manteve a posição de liderança
de audiência em todas as faixas horá-
nas e lançou novos programas com

sucesso", afirma Willy Haas, diretor
geral de comercialização da emissora,
ao acrescentar que a empresa regis-
trou crescimento de 25% no período.

Para este ano o meio TV deve nova-
mente apresentar desempenho superi-
or à média geral, na opinião do diretor
comercial do SBT, Cláudio Santos.
"Crescemos 20% em 2004, o que esta-

va em linha com a nossa meta. Em
2005 teremos grandes investimentos
em produção, com novos horários de
novela e reality shows. Será um ano
agitado para a TV aberta", avalia.

O superintendente comercial da
Record, Walter Zagari, garante que
a emissora superou o crescimento
do meio e do mercado, e faturou
47,5% a mais do que no ano anteri-
or, fechando 2004 na casa do R$
500 milhões. "Em 2005 não tere-
mos nenhum evento do porte da
Olimpíada ou das eleições, capaz
de injetar uma verba publicitária
significativa no mercado que pro-
porcione um crescimento maior que
10%. Estou bastante otimista com
as grandes mudanças em nossa pro-
gramação, que visam alcançar defi-
nitivamente a vice-liderança em au-
diência e faturamento, e projetam
um crescimento de 40% para a Re-
cord", arrisca Zagari.

A Bandeirantes também procla-
ma crescimento acima da média, nes-
te caso de 45% segundo seu diretor
executivo comercial, Marcelo Mainar-
di. "O meio TV cresceu em 2004
impulsionado pelos Jogos Olímpi-
cos e pelo forte investimento que as
redes fizeram nas programações. A
briga entre as emissoras foi bem mai-
or que nos outros anos. Isso trouxe
mais anunciantes para o meio", diz
Mainardi, ao estimar que a empresa
chegará ao fim de 2005 com receita
20% mais alta.

Recorde
A TV por assinatura teve o maior

índice de crescimento entre as mídi-
as mapeadas pelo Inter-Meios, com
faturamento 61,3% superior ao ano
de 2003. Foram R$ 303,8 milhões
aplicados em 2004, contra R$ 188,3
milhões do ano anterior, resultado
que fez com que o meio aumentasse
sua participação no total geral de
1,7% para 2,2%.

Para Fred Muller, diretor comer-
cial da Globosat, esse resultado foi
obtido por um conjunto de fatores
que vai desde a transmissão das
Olimpíadas (que faz crescer o fatu-
ramento dos canais especializados
em esportes e jornalismo) até inves-
timento em produções nacionais,
passando pela entrada de novos seg-

mentos e anunciantes que antes não
veiculavam no meio, principalmen-
te o varejo. "Merecemos um share
maior do que temos. Ainda há espa-
ço para a TV paga aumentar sua
fatia", afirma.

Para o meio esse resultado sim-
boliza avanço significativo e a efetiva-
ção de um trabalho que vem sendo
desenvolvido com as agências e anun-
ciantes para orientá-los sobre como
tirar o melhor proveito da TV paga,
na opinião de Rafael Davini, vice-
presidente de vendas publicitárias e
marketing da Turner International
do Brasil. "Os canais têm feito sua
lição de casa, apresentado soluções
que vão ao encontro das necessida-
des dos anunciantes. O resultado tem
se provado per si, quando vemos que

a maioria dos clientes está voltando
todos os anos", diz o executivo.

Rádio

Com 19,7% de crescimento, o
rádio manteve sua participação no
total de investimentos em mídia na
casa dos 4,4%, apesar de ter ficado
um pouco abaixo da média do mer-
cado. Em 2004 o meio alcançou fa-
turamento de R$ 600,4 milhões,
contra R$ 501,5 milhões no ano
anterior. O diretor executivo da rede
de rádio do Grupo Bandeirantes,
Acácio Luis Costa, destaca o esforço

que as associações, redes e emisso-
ras têm feito a fim de melhorar a
percepção do mercado sobre os va-
lores e atributos do meio.

"O grupo tem grande tradição e
ótimo desempenho em rádio, o que
gera expressivos investimentos no
meio. Nossos números apresentam-
se até superiores ao percentual mé-
dio do mercado nos últimos anos.
Em 2004, como nos anos anteriores,
nosso crescimento foi acima dos
20%, e com,isso estamos investindo
em fusões e lançamentos de outras
emissoras", garante. (EP)

Mídia impressa tem recuperação lenta
Apesar da recuperação do merca-

do, jornais e revistas ainda sentiram o
sabor da ressaca dos anos anteriores e
apresentaram desempenhos inferio-
res aos da média. Assim, enquanto a
participação da TV aberta cresceu, a
dos meios impressos caiu cerca de 1,8
ponto percentual. Os jornais conti-
nuam atraindo o segundo maior volu-
me de verba entre os meios, R$ 2,3
bilhões em 2004, mas a participação
diminuiu de 18,1% para 17,1%, e o
crescimento em relação ao ano anteri-
or foi de 15,4%. Já as revistas fatura-
ram R$ l, l bilhão, ou 11,5% acima da
taxa de 2003, e sua participação enco-
lheu de 9,4% para 8,6%.

"O que se observa em anos de
retomada de investimento em propa-
ganda é que, por algumas razões —
algumas estratégicas e outras pragmá-
ticas —, a TV costuma ter maior con-
centração da nova verba injetada no
mercado. Os motivos estratégicos ron-
dam a característica daquele meio de
trazer rápidos resultados de giro de
estoque, ajudando a reaquecer o fluxo
de caixa das empresas; e os motivos
pragmáticos, um pouco menos no-
bres, são que todos sabemos que algu-
mas agências de propaganda tendem
a favorecer a televisão neste momen-
to, pois esse meio costuma pagar volu-
mosos BVs, aliviando, dessa a forma,
as dificuldades financeiras que um

longo período de estagnação traz",
dispara Carlos Alzugaray, diretor exe-
cutivo da Editora Três.

Segundo ele, o faturamento publi-
citário da empresa cresceu 25% no
ano passado, e sua projeção é que este
deverá voltar a crescer 25% em 2005.
"O meio revista deverá aumentar seu
share em 0,5%, em virtude de reaco-
modação desse efeito que citei, o do
privilégio do meio TV", completa.

Entre os profissionais de jornal
o resultado abaixo da média já era
esperado, por causa das dificulda-
des com os anúncios classificados,
e, no caso do mercado paulista, em
razão do setor imobiliário, segmen-
to anunciante de grande importân-
cia para os diários, mas que apresen-
tou movimento inferior ao de anos
anteriores. "Como em 2004 houve
Olimpíada, a TV melhorou sua per-
formance. Mas acredito que o jornal
deva iniciar neste ano sua recupera-
ção, pois a TV aberta está no pata-
mar de crescimento", calcula Mar-
cos Sá, diretor de mercado anunci-
ante dos jornais O Estado de S.Paulo,
Jornal da Tarde e do portal Estadão.

Entre os jornais do grupo, o Esta-
do teve crescimento de 4,5%, abaixo
da expectativa inicial, que era de 7%,
mas o JT fechou com 25% a mais em
faturamento publicitário. "Com o
novo projeto gráfico, lançado em
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outubro, e a recuperação dos classifi-
cados, que começamos a perceber a
partir de janeiro, apostamos em um
crescimento de 11% para 2005", diz
Sá, referindo-se ao Estadão.

No Rio, de acordo com o diretor
geral da Infoglobo, Paulo Novis, o
desempenho dosjornais da casa foi
bem acima daquele do mercado lo-
cal e em linha com o de São Paulo.
"O Globo e Extra garantem mais de
70% de participação no Rio. O Glo-
bo, com 9%, teve um dos maiores
crescimentos da publicidade em
noticiário dos jornais brasileiros e
pequena queda no segmento de clas-
sificados. Já o Extra cresce 25%, em
noticiário e em classificados", infor-
ma. No caso do Diário de S. Paulo, o
jornal teve avanços no noticiário,
conquistando anunciantes novos,
mas teve um ano difícil em termos
de classificados.

Novis lembra que o meio jornal
é muito capilarizado, e muitas em-
presas não participam do Projeto
Inter-Meios, fator que faz que a re-
presentatividade do veículo seja me-
nor em comparação com outras mí-
dias. O mesmo acontece com o rá-
dio. Vale ressaltar que a Associação
Nacional de Jornais, em conjunto
com os organizadores do Inter-
Meios, tem procurado atrair mais
empresas para o projeto. (EP)
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