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Para importantes nomes do setor, este ano foi ' muito bom, apesar das incertezas'  
 
 
NOVA YORK - As indicações cada vez maiores de que a longa recessão da indústria de 
propaganda talvez esteja terminando foram reforçadas na segunda-feira por previsões 
otimistas para 2004 de dois importantes analistas. Essas previsões são as mais recentes em 
uma enxurrada de previsões de crescimento robusto indicando um possível fim para a 
recessão que começou depois da explosão da bolha criada pela internet no final de 2000. O 
mau tempo para a indústria de propaganda foi um dos piores registrados.  
 
Como as previsões de Robert J. Coen, da Universal McCann, e John Perriss, da Zenith 
Optimedia, são sempre acompanhadas de perto, elas ganharam significado extra na medida 
em que a indústria da propaganda fracassa no terceiro ano consecutivo com resultados 
abaixo dos padrões.  
 
Coen, vice-presidente sênior e diretor de análise da Universal McCann, em Nova York, 
importante agência de propaganda, aumentou sua previsão de crescimento dos gastos com 
propaganda doméstica para US$ 266,4 bilhões de uma projeção de 263,8 bilhões em junho.  
 
Por comparação, seu número final estimado para 2003 é 249,2 bilhões, um aumento de 
5,2% em relação a 2002.  
 
Este ano se converteu em "um ano muito bom, apesar de toda a incerteza", disse Coen, 
acrescentando que ele estava "bastante otimista sobre 2004 por uma série de razões".  
 
Entre elas, Coen listou a volta dos gastos em propaganda na internet; o potencial que a 
expansão da economia americana é sustentável; e o aumento no gasto por anunciantes em 
categorias significativas, como automóveis, cosméticos, remédios e filmes.  
 
Como em previsões anteriores de gastos com propaganda nos EUA, Coen disse que ele 
ainda espera uma retração no nível local em comparação com o nível nacional, 
primeiramente por causa de crescimento menor em receita de propaganda para jornais 
locais - causado pelo declínio da demanda de classificados - e emissoras de televisão, 
causada pela demanda decrescente de comerciais de vendedores esforçados.  
 
Nacionalmente, o crescimento em demanda de tempo comercial na TV vai alcançar o 
crescimento em demanda de espaço publicitário em revistas e jornais, acrescentou ele.  
 
Encarando o gasto com publicidade como uma porcentagem do PIB, Coen estimou um 
aumento contínuo dos 2,27% em 2002 - o menor desde 1995 - para 2,28 em 2003 e 2,3% 
para 2004. Esses números ainda estão longe dos 2,52% em 2000.  
 
Um grande fator na visão positiva de Coen para 2004 foi o chamado efeito quadrienal, um 
golpe de estímulo dado pelos gastos com propaganda política, especialmente na corrida 
eleitoral da Casa Branca.  
 
Perriss, por sua vez, previu que os gastos com publicidade dos EUA em 2004 deverá crescer 
5,1% em relação a 2003. Anteriormente, ele havia previsto um crescimento de 5%. "As 
coisas parecem um pouco melhores, mais fortes, aqui nos EUA." 
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