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Investimentos Publicitários 

Os investimentos publicitários no País, têm apresentado incrementos consecutivos ano a ano.

Conforme é possível observar no gráfico abaixo, a taxa de crescimento vem oscilando, porém isso pode ser 
explicado até pela sazonalidade do segmento.

Em anos eleitorais, como foi o ano de 2012, s investimentos publicitários costumam ter um incremento bem mais 
representativo que em outros anos fora desse período.

Nesse sentido, estima-se que no ano passado os investimentos publicitários obtiveram crescimento em patamares 
bem mais elevados que no período imediatamente anterior.
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Na tabela abaixo é possível observar alguns dados preliminares do ano passado, referentes ao consolidado do 
primeiro trimestre, onde o investimento publicitário cresceu 13,9 % no País

 

Nota-se que a Internet continua se destacando no que tange os investimentos publicitários. Isso ocorre devido ao 
maior acesso da população ao meio e à necessidade de menor montante, muito mais convidativo que em outros 
segmentos.

Embora outros meios também tenham obtido crescimento vigoroso no período analisado, a All Consulting destacou a 
Internet pelo fato de sua base de comparação ser muito forte, denotando que essa variação deverá continuar elevada 
nos próximos períodos.

O boom do segmento deverá ocorrer mesmo em 2014, quando, além das eleições presidenciais, o País irá sediar a 
Copa do Mundo, estimulando vários setores econômicos a investirem mais em publicidade.
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