
inter-meios

Mídia tem crescimento real de 2,9%
Em valores nominais, evolução dos investimentos em mídia foi de 12,2%.

Indústria publicitária nacional movimentou R$ 14,8 bilhões cm 2003
Quando divulgados, os números do Projeto Inter-Meios relativos a 2003

surpreenderam favoravelmente até mesmo os mais otimistas dos profissionais da
publicidade brasileira. Afinal, todos os indicadores - inclusive o próprio PIB
nacional encolheu 0,2% no ano passado -, delineavam para o setor a perspectiva de
um desempenho medíocre ou até mesmo negativo. No entanto, o Inter-Meios
revelou que, movimentando aproximadamente R$ 14,8 bilhões, no ano passado a
publicidade brasileira cresceu nominalmente 12,2% em comparação a 2002.
Descontando-se a inflação do período, medida em 9,3% pelo IPCA (índice de Preços
ao Consumidor Amplo), houve uma expansão real de 2,9%.

No ano passado, os veículos integrados ao Inter-Meios faturaram R$ l l bilhões.
Desconsiderando os R$ 250 milhões destinados a mobiliário urbano e internet,
meios não contabilizados antes do ano passado, houve um incremento de 12,5%
sobre o total auferido em 2002.

Embora tenha havido em 2003 expansão nos negócios de todos os meios
avaliados pelo Inter-Meios, TV aberta e mídia exterior, como já ocorrera no ano
anterior, mantiveram-se no grupo daqueles que registraram maiores índices de
crescimento, vindo a seguir o rádio. Já a TV paga, que em 2002 apareceu como o
meio com maior desenvolvimento, no ano passado situou-se entre aqueles de
menor crescimento, superando apenas o outdoor.

O projeto Inter-Meios também mostrou que cm 2003 o mercado publicitário
voltou aos patamares habituais de distribuição dos investimentos pelas duas
metades do ano. Se em 2002, como decorrência da turbulência econômica gerada
pela incerteza associada à eleição presidencial, não houve a tradicional concentração
de verbas na segunda metade do ano, em 2003 o segundo semestre recebeu
aproximadamente 57% dos investimentos alocados no total do ano.

Pulverização de investimentos
Ocorreu também uma situação interessante que aponta para uma tendência na

análise dos números do Projeto Inter-Meios relativos a 2003. Meios que ainda
dependem mais intensamente da comercialização direta aos anunciantes, como
mídia exterior e outdoor, registraram índices maiores de expansão nos negócios
com as agências. Já mídias como revista e jornal, nas quais, comparativamente aos
anunciantes, as agências compõem um cliente muito mais significativo, houve
maior crescimento nos negócios realizados sem sua intermediação.

Ou seja, parece acontecer, simultaneamente, uma pulverização dos investimentos
das agências e uma busca, por parte dos veículos, de novas possibilidades de
negócios, venham eles de onde vierem. Mas essa busca incessante por novas fontes
de investimento pode ter sido um dos fatores responsáveis pelo fato de, mesmo em
um ano difícil e de queda do PIB, a publicidade brasileira ter conseguido o
surpreendente crescimento revelado pelo Inter-Meios.

*Valores nominais
1 - Representa aproximadamente 90% dos investimentos em mídia no Brasil.
2 - Estimativa do investimento não coletado pelo Projeto Inter-Meios.
3 - Produção comercial estimada em 19% dos investimentos.

*Valores nominais informados mês a mês.
V% - Variação percentual.
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METODOLOGIA
O Inter-Meios é um relatório de investimento em mídia no País tabulado pela empresa de auditoria

PricewaterhouseCoopers com exclusividade para a Editora Meio & Mensagem, que coordena o projeto.
O relatório mede, mês a mês, os investimentos em veiculação feitos pelos anunciantes na mídia brasi-
leira. Os participantes encaminham seus dados diretamente para a Price. As informações são enviadas
em reais e a empresa de auditoria se encarrega da conversão para o relatório em dólares, utilizando a
taxa comercial de venda do último dia útil do mês de referência. Estima-se que o projeto meça 90% do
total das verbas. Os 10% restantes, não medidos pelo projeto, e as verbas de produção, com taxa
estimada em 19% dos investimentos em mídia, são calculados pela Editora Meio & Mensagem e acres-
cidos aos valores obtidos no Inter-Meios a fim de se obter o volume total do mercado publicitário.
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Estréia de Mobiliário
Urbano e Internet

Mensal - 2003
R$ milhões

Anual

US$ milhões RS milhões

Participação - 2003

Tendo iniciado sua contabilização individual no Inter-Meios apenas em 2003, o Mobiliário

Urbano já registrou, em seu primeiro ano de presença no projeto, um faturamento

equivalente a aproximadamente um terço daquele auferido pelos meios externos mais

tradicionais, como Outdoor e Mídia Exterior. Já a Internet, também incluída no estudo

apenas no ano passado, atingiu um faturamento próximo ao obtido pela TV Paga.

TV por Assinatura amplia
negócios com anunciantes diretos

Mensal - 2003
R$ milhões

Anual
US$ milhões RS milhões

Participação - 2003

Embora ainda retire desse segmento de mercado um percentual muito pequeno de sua receita,

a TV por Assinatura parece buscar ampliar seus negócios com os anunciantes diretos, que em

2003 cresceram 67%. Mas também outros meios tradicionalmente mais relacionados com as

agências, como Jornal e Revista, situaram-se no ano passado entre aqueles nos quais houve

maior expansão no volume de negócios realizados diretamente com os anunciantes.
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Rádio e Mídia Exterior elevam
negócios com intermediação

Mensal - 2003
R$ milhões

Anual
US$ milhões R$ milhões

Participação - 2003

A estratégia de aproximação com as agências vem rendendo bons frutos para meios como

Rádio e Mídia Exterior, que em 2003 registraram os mais elevados índices de expansão dos

negócios intermediados por elas (respectivamente, 26% e 73%). E, embora constitua

ainda uma mídia relativamente nova no Brasil, o Mobiliário Urbano, ao contrário do que

ocorre na Internet, já tem nas agências um mercado amplamente significativo.

Interior de São Paulo encabeça
maior volume de investimentos

Mensal - 2003

Anual
US$ milhões R$ milhões

Participação - 2003

Recebendo o maior volume de verbas publicitárias quando analisadas todas as regiões

com as quais trabalha o Inter-Meios, a Grande São Paulo foi também aquela que no ano

passado apresentou menor expansão desse investimento: 6,6%. Contudo, o interior do

Estado de São Paulo foi a região na qual esse índice atingiu o patamar mais elevado -

25,6% -, vindo a seguir o Sul do País, com 19,1%, e o Centro-Oeste, com 18%.
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Crescimento constante
a partir de agosto

Mensal - 2003
R$ mil

Anual
US$ milhões RS milhões

Participação - 2003

Grande São Paulo
recupera parte do share

Mensal - 2003
R$ mil

Anual
US$ milhões R$ milhões

Participação - 2003

Ao contrário de 2002, quando a transmissão da Copa do Mundo fez de junho o mês no qual foi

registrado o pico na evolução mensal da verba alocada em TV, no ano passado esse mesmo mês

-juntamente com maio e julho -, representou um período de baixa nesse investimento. Mas a

recuperação iniciada em agosto tomaria dezembro de 2003 um mês no qual a verba de TV

seria mais de duas vezes superior àquela registrada em janeiro do mesmo ano.

Na Grande São Paulo foi registrada no ano passado uma ligeira elevação da participação

do Rádio: ele atingia 50,4% no final de 2002 e subiu para 51,5%. A participação no

faturamento desse meio nas maiores regiões do País - como a própria Grande São Paulo e

o Rio - é superior àquela verificada em mídias como a TV, pois ainda é baixo o índice de

informações das emissoras localizadas fora dos principais centros da economia nacional.
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Evolução pontuada
por meses de queda

Mensal - 2003
R$ mil

Anual
US$ milhões R$ milhões

Participação - 2003

fases de crescimento intercaladas com períodos de baixa - em meses como julho e

setembro - marcaram o desempenho registrado no ano passado pela mídia Jornal nos

mercados com maior participação em seus negócios: Grande São Paulo, Rio de Janeiro e

Sul. O meio também apresentou, na maioria das regiões do País, queda nos

investimentos realizados em dezembro (comparativamente a novembro).

Negócios do meio evoluíram
de maneira constante

Mensal - 2003
R$ mil

Anual
US$ milhões RS milhões

Participação - 2003

O Outdoor é um dos meios com maior pulverização na distribuição dos investimentos

pelas várias regiões brasileiras. Em todas elas, ele apresentou, no decorrer de 2003,

evolução mensal praticamente constante, com relativa estabilidade em julho e agosto. A

Grande São Paulo perdeu quase quatro pontos de share nesse meio, aumentando, porém,

as participações do Rio de Janeiro, Sul e Interior paulista, entre outras.
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Crescem TV e Rádio,
caem Jornal e Outdoor

Mensal - 2003
R$ mil

TV perde share no
mercado que mais cresceu

Mensal - 2003
R$ mil

Anual
US$ milhões RS milhões

Participação - 2003

Anual
US$ milhões R$ milhões

Participação - 2003

Comparativamente ao ano anterior, f oram reduzidos os investimentos feitos em 2003 nos

meios Jornal e Outdoor, aumentando as verbas de TV e Rádio. Nesse mercado, essas duas

mídias registraram, no ano passado, evolução mensal praticamente constante. Ressalte-se

que em 2002, no rol das mídias nas quais houve queda nos negócios realizados na Grande

São Paulo, o Rádio ocupou o lugar que no ano passado coube ao Outdoor.

Embora ainda seja elevada, diminuiu a participação da TV no total investido nessa

região, que foi aquela que nesse período mais ampliou seu share na publicidade

nacional. Em 2002, a TV recebia 83,2% das verbas desse mercado, e esse valor caiu para

82%. Mas a perda maior foi do Rádio, que teve sua participação reduzida de 5,1% para

3%. Ganhou espaço o Jornal, cujo share elevou-se da marca de 8,1% para os 11,8%.
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TV amplia vantagem
sobre Jornal

Mensal - 2003
R$ mil

Anual
US$ milhões RS milhões

Participação - 2003

A TV ganhou um pouco de espaço em sua tradicional disputa com o jornal pelas verbas

publicitárias do mercado carioca. No ano passado, seu share elevou-se para 53,6% -

atingia 50,3% no final de 2002 -, havendo nesse mesmo período queda de 40, l % para

36,8% na participação do Jornal Nas outras duas mídias analisadas regionalmente pelo

Inter-Meios, os índices do Rio mantiveram-se praticamente inalterados.

Rádio ganha verbas
da TV, que também cresce

Mensal - 2003
RS mil

Anual
US$ milhões R$ milhões

Participação - 2003

O Rádio aumentou seu share na publicidade do Sul do Brasil, a segunda região com

maior crescimento de participação no bolo publicitário do País. Esse incremento -1,1%

- correspondeu exatamente à queda registrada pela TV, que, contudo, ainda segue com

participação local bem superior à média nacional. E, mesmo perdendo espaço, a TV

nesse mercado também conseguiu aumento de receita em 2003.
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Crescem todos os meios
e TV ganha participação

Mensal - 2003
R$ mil

Anual
US$ milhões R$ milhões

Participação - 2003

Computadas em reais, as receitas de todos os meios dessa região registraram evolução

em 2003. Quando a análise é realizada em dólares, não há crescimento apenas no Rádio,

cujo faturamento, nessa moeda, manteve-se estável em relação a 2002. Com isso, o share

desse meio caiu de 5,0% para 4,6%. Também o Jornal perdeu participação -foi de

14,9% para 14% -, enquanto na TV esse índice subiu de 77,7% para 79%.

Expansão generalizada
em reais ou em dólares

Mensal - 2003
RS mil

Anual
US$ milhões RS milhões

Participação - 2003

Em 2003, o Centro-Oeste - região que tem em sua economia um destaque crescente para o

setor de agronegócios - ampliou seu share no bolo publicitário nacional de 6,8% para 7,1%.

E cresceram, sejam eles calculados em reais ou em dólares, os investimentos realizados em

todos os meios. Em reais, o aumento de negócios do Jornal, comparativamente a 2002,

superou a marca de 27%. Na TV, esse índice aproximou-se dos 16%.
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Queda em Jornal e Outdoor
após crescimento em 2002

Mensal - 2003
R$ mil

Anual
US$ milhões RS milhões

Participação - 2003

Se em 2002 foram registrados significativos incrementos nos negócios realizados nesse

mercado, no ano passado os meios Jornal e Outdoor apresentaram queda nos negócios

efetivados no Nordeste brasileiro. Já a TV conseguiu um crescimento, em reais, de 14,46%,

enquanto no Rádio esse índice atingiu 11%. Mas a participação da região na publicidade

nacional diminuiu um pouco em 2003: passou de 10,5% para 10,2%.

Participações inalteradas
e análise prejudicada

Mensal - 2003
R$ mil

Anual
US$ milhões R$ milhões

Participação - 2003

Variaram um pouco, em 2003, as participações nesse mercado dos meios TV e Outdoor,

que no ano anterior obtinham, respectivamente, share de 97,2% e 2,8%, e agora

conseguem 97% e 3%. Na TV, comparativamente a 2002, a receita evoluiu 14%,

enquanto no Rádio houve crescimento superior a 22% (em reais). Mas a análise desse

mercado é prejudicada pela falta de informações relativas às mídias Jornal e Rádio.
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Banco utilizado para 2003 - 1a remessa Março/04 - Banco utilizado para 2002 • 2a remessa dezembro/03 - # não figurou entre as 50 maiores em 2001- " Apesar da fusão entre a SALLES D'ARCYe a PUBLICIS NORTON ter ocorrido em 1º Julho/03, os valores foram somados a
PUBLICIS SALLES NORTON desde Janeiro/03 • * * Apesar da fusão entre a GROTTERA COM e a TBWA CÁPSULA ter ocorrido em l" Agosto/03, os valores foram somados à TBWA BR desde Janeiro/03 - Para 2002, a fusão não vigorava. * * * Comparativo com Propeg
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