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Mercado publicitário supera expectativas e cresce 2,9% reais em 2003 
  
Para a indústria da comunicação, o ano de 2003 foi como um tradicional filme de terror: tensão 
constante, muitos sustos pelo caminho mas, no final, o vilão é derrotado e todos (ou quase) se 
salvam. Ao contrário do esperado - e do que sinalizava o desempenho negativo do Produto 
Interno Bruto (PIB), que diminuiu em 0,2% -, o mercado publicitário cresceu 12,2% nominais, 
tendo fechado o ano em R$ 14,8 bilhões (contra R$ 13,2 bilhões de 2002). Levando em conta que 
a inflação no período foi de 9,3%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
chega-se a um crescimento real de 2,9%, desempenho considerado positivo diante do quadro de 
estagnação econômica pelo qual passa o País. 
 
Os dados consolidados do Projeto Inter-Meios relativos ao ano passado mostram que os veículos 
faturaram R$ 10,8 bilhões no período, contra R$ 9,6 bilhões em 2002 (excluídos os valores 
aplicados em mobiliário urbano e internet, para os quais não há base de comparação de um ano 
para o outro). Como o Inter-Meios mede 90% dos investimentos em mídia no Brasil (ver 
Metodologia), calcula-se que o montante faturado pelos veículos tenha atingido R$ 12 bilhões. Na 
produção de peças publicitárias (anúncios, filmes, spots de rádio), estima -se que sejam investidos 
19% do total das verbas de mídia, o que dá mais R$ 2,8 bilhões, chegando-se assim ao valor final 
de R$ 14,8 bilhões (ver quadros).  
 
Esse número representa 0,97% do PIB brasileiro, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) foi de R$ 1,514 trilhão em 2003. Isso significa que a participação do mercado 
publicitário no total de riquezas geradas no País se manteve estável, visto que em 2002 o índice 
foi de 0,98%. Cabe explicar que o cálculo relativo à participação do mercado publicitário no PIB 
em 2002 teve que ser refeito, já que o IBGE divulgou um valor do PIB referente a esse ano 
ligeiramente superior ao que havia sido usado para fazer a conta quando da divulgação do Inter-
Meios consolidado de 2002. 
 
Apesar de o setor ter apresentado crescimento real num ano considerado muito ruim, a verdade é 
que esse resultado ainda é insuficiente para compensar ou reverter a contração que o mercado 
publicitário vem sofrendo sistematicamente desde 2000, em termos reais. "Por outro lado, o fato 
de o setor ter crescido em 2003 enquanto o País caiu, ambos em termos reais, é um claro e 
animador sinal de que os anunciantes têm procurado pelo menos preservar seus investimentos 
em comunicação e posicionamento de marcas", analisa Paulo Novis, diretor geral da Infoglobo 
(que reúne os jornais das Organizações Globo). 
 
 
Recuperação 
 
Os números mostram que o que salvou o ano passado foi o último trimestre, único no qual os 
investimentos em mídia superaram, mês a mês, a marca de R$ 1 bilhão. De fato, o quarto 
trimestre registrou desempenho 23,5% superior ao terceiro e, na comparação dos dois semestres, 
as verbas investidas no segundo foram 31,4% maiores que no primeiro. Esse movimento 
demonstra que, em 2003, o mercado voltou ao padrão tradicional, com o segundo semestre mais 
forte que o primeiro - situação que havia sido invertida no ano anterior, quando os anunciantes 
puseram o pé no freio por conta, principalmente, da incerteza em relaç ão ao resultado da eleição 
presidencial. 
 
Com a vitória do PT, 2003 começou sob o signo da desconfiança, com o mercado praticamente 
parado esperando para ver qual seria a linha a ser adotada pelo presidente Luis Inácio Lula da 
Silva. A manutenção de uma política econômica ortodoxa, como a do governo anterior, deu certa 
tranqüilidade aos anunciantes, que aos poucos voltaram a investir. A situação, de certa forma, 



beneficiou a TV aberta, que viu sua participação no total das verbas de mídia se ampliar ainda 
mais - de 58,7% em 2002 para 60,4% em 2003. Já os jornais viram sua fatia do bolo encolher de 
19,9% para 18,6%, o mesmo acontecendo, embora de maneira mais tímida, com os meios 
revista, outdoor e TV por assinatura. 
 
A leitura do mercado é que, em momentos difíceis, os anunciantes colocam suas fichas em um 
meio considerado mais "seguro" em termos de retorno do investimento. Além disso, a 
necessidade de gerar resultados no curto prazo fez com que as ações estratégicas, de construção 
de marcas, ficassem em segundo plano, privilegiando-se as ações táticas e a comunicação de 
varejo. A expectativa do mercado para 2004 é em princípio positiva, mas ainda cautelosa, mesmo 
com os bons resultados reportados pelos veículos no primeiro trimestre. 
 
Maior fatia  
 
Para o superintendente comercial e diretor geral interino da Rede Globo, Octávio Florisbal, a força 
de comunicação da TV aberta, sua cobertura, sua audiência e o acesso a todo o tamanho de verba 
(nacional, regional e local) fazem dela o meio preferido pelo setor publicitário. "O mercado 
cresceu 12%, a TV aberta 15% e a Rede Globo (TV Globo mais afiliadas) 18%. Tivemos um bom 
desempenho graças à nossa grade, sua qualidade, suas audiências e um desempenho exemplar 
da nossa área comercial", afirma o executivo. 
 
Segundo ele, a Globo teve um bom primeiro trimestre. "Entretanto, tudo ainda está muito incerto, 
dependendo dos rumores da política e da economia", complementa. Em 2004 a participação da TV 
aberta pode até crescer, na opinião do diretor comercial do SBT, Cláudio Santos, que destaca os 
investimentos em programação que todas as redes estão fazendo. "Será um ano difícil para as 
outras mídias, pois a TV aberta deve buscar participação ainda maior", afirma.  
 
Já os jornais vivem situação inversa, até porque muitos deles tiveram que fazer ajustes em 2003 
em função de fatores como queda de receitas publicitárias, aprofundamento da perda de poder 
aquisitivo da população, desvalorização cambial, fim das linhas de crédito e juros altos. "As 
empresas foram obrigadas a redobrar o foco em produtividade e rentabilidade, em especial na 
qualidade das vendas, e não só na quantidade. Porém, esses movimentos agregaram ainda mais 
credibilidade ao setor, o que dará bons frutos a médio prazo", diz Paulo Novis. 
 
Ele reconhece que houve algum deslocamento dos clientes tradicionais dos jornais para as mídias 
eletrônicas, especialmente a TV, o que considera normal em anos de crise. E lembra que o setor 
de jornais é muito pulverizado geograficamente, e muitos deles não participam do Inter-Meios, o 
que faz com que a parcela do meio seja subdimensionada. "A Associação Nacional de Jornais 
(ANJ) tem se empenhado em fazer com que cada vez mais jornais declarem seus números ao 
Projeto Inter-Meios. Penso que o meio jornal, a partir de 2004, retomará o crescimento e 
consolidará seu histórico patamar acima dos 20%", afirma Novis. 
 
Grandes esperanças 
 
Apesar de ter crescido um pouco menos que a média do mercado, o meio revista manteve sua 
participação no total dos investimentos e fechou 2003 com faturamento de R$ 1 bilhão, 10,8% a 
mais que no ano anterior. Para o diretor corporativo de marketing publicitário do Grupo Abril, 
Alexandre Caldini, se o mercado publicitário cresceu é porque a mídia fez um esforço de 
reposicionamento para atrair os anunciantes, procurando entender melhor suas necessidades e 
buscando oferecer soluções diferenciadas. Segundo ele, a Abril cresceu 13% em 2003 e a 
expectativa é de que volte a crescer acima do mercado em 2004. "Os anunciantes estão voltando 
aos poucos a trabalhar a imagem de marca, e a revista é um grande meio para isso", raciocina.  
 
O presidente da Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner), Carlos Alzugaray, acha que 
a manutenção da participação do meio era esperada. "Em um período de retração publicitária, a 



tendência é de um aumento da participação da TV, pois o mercado se torna imediatista, mais 
varejista. Conforme vai se aquecendo, adota práticas mais construtoras, volta a se preocupar com 
a imagem do produto - característica que privilegia o planejamento de revistas e melhora sua 
participação. Eu estou animado. Acho que podemos crescer mais que 5% em termos reais neste 
ano - se o ambiente político não interferir negativamente no econômico, é claro", pondera. 
 
O rádio também manteve participação estável e crescimento acima da média (14,4%), chegando 
aos R$ 501 milhões de faturamento. "Não tenho dúvida de que essa será a tendência para 2004 e 
para os próximos anos. O rádio continuará crescendo na direção de uma participação mais justa 
nos investimentos publicitários. Os consumidores ouvem rádio todos os dias e agências e 
anunciantes vêm prestigiando a grande eficiência do meio. Esse crescimento é irreversível, pois é 
uma questão de puro bom senso", aposta Rubens Campos, do Sistema Globo de Rádio. 
 
A TV por assinatura, por seu lado, teve um desempenho bastante tímido,ampliando seu 
faturamento com publicidade em meros 2,8%. Na análise do diretor comercial da Globosat, Fred 
Muller, o meio obteve seu maior crescimento de 2001 para 2002, saindo de 1,5% para 1,9% de 
participação, ou seja, 25% aproximadamente. "Repetir a mesma performance por dois anos 
seguidos é difícil, mas mesmo assim houve um pequeno crescimento nominal. Quanto a 2004, 
temos uma projeção de crescimento de 10%, considerando o quadro econômico que se apresenta 
até o momento", arrisca Muller. 
 
 

Faturamento bruto por meio (demonstrativo em R$) 

  Valores Acumulados Crescimento 

      (decréscimo) Participação 

  Dezembro  Dezembro horizontal (%) 

  2002 2003 (%)   

Jornal         

-
Faturamento 
direto 

515.277.354 593.580.386 15,2 31,5 

-
Faturamento 
via agências 

1.403.540.395 1.412.547.838 0,64 15,4 

-Total 1.918.817.749 2.006.128.224 4,55 18,1 

Rádio          

-
Faturamento 
direto 

152.073.283 140.274.708 -7,76 7,5 

-
Faturamento 
via agências 

286.101.164 361.212.350 26,25 3,9 

-Total 438.174.447 501.487.058 14,45 4,5 

Revista         

-
Faturamento 
direto 

184.096.621 211.571.151 14,92 11,2 

-
Faturamento 

753.662.767 827.131.908 9,75 9 



via agências 

-Total 937.759.388 1.038.703.059 10,76 9,4 

Televisão         

Faturamento 
direto 461.395.635 505.746.766 9,61 26,9 

-
Faturamento 
via agências 

5.196.081.438 6.023.403.972 15,92 65,6 

-Total 5.657.477.073 6.529.150.738 15,41 59 

Exterior         

-
Faturamento 
direto 

193.590.176 198.973.565 2,78 10,6 

-
Faturamento 
via agências 

50.167.447 87.001.083 73,42 0,9 

-Total 243.757.623 285.974.648 17,32 2,6 

Outdoor         

-
Faturamento 
direto 

104.031.216 102.717.132 -1,26 5,5 

-
Faturamento 
via agências 

153.031.548 154.906.066 1,22 1,7 

-Total 257.062.764 257.623.198 0,22 2,3 

TV por 
assinatura 

        

-
Faturamento 
direto 

6.582.332 10.995.036 67,04 0,6 

-
Faturamento 
via agências 

176.566.145 177.323.892 0,43 1,9 

-Total 183.148.477 188.318.928 2,82 1,7 

Mobiliário 
urbano 

        

-
Faturamento 
direto 

0 9.852.376 0 0,5 

-
Faturamento 
via agências 

0 78.123.352 0 0,9 

-Total 0 87.975.728 0 0,8 

Internet         

-
Faturamento 

0 108.810.011 0 5,8 



direto 

-
Faturamento 
via agências 

0 55.685.256 0 0,6 

-Total 0 164.495.267 0 1,5 

Total         

-
Faturamento 
direto 

1.617.046.617 1.882.521.131 16,42 100 

-
Faturamento 
via agências 

8.019.150.904 9.177.335.717 14,44 100 

-Total geral 9.636.197.521 11.059.856.848 14,77 100 
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