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A indústria de comunicação publicitária brasileira, objeto de mudanças há mais de meio século, é 
geminada com a indústria de comunicação e compreende três grandes segmentos: meios de 
comunicação, fornecedores de serviços especializados e agências de publicidade. A Lei 4.680/65 
(“Lei da Propaganda”) regulamenta a atividade publicitária e a profissão de publicitário. Em 1998, 
nasce o Cenp – Conselho Executivo das Normas-Padrão da Atividade Publicitária. 
 
Segundo Dalton Pastore, presidente nacional da Abap, “a maioria dos veículos de comunicação 
existentes no Brasil, para produzir e distribuir informação livre, depende fundamentalmente da 
receita publicitária”. A tese é que publicidade gera consumo, que gera produção e que cria 
emprego e desenvolvimento. 
 
São cerca de 4 mil agências publicitárias no Brasil, empregando cerca de 30 mil pessoas (59% na 
Região Sudeste). A indústria da publicidade movimentou (em 2003) R$ 31 bilhões assim 
divididos: propaganda, 48%; promoção de venda, 16%; eventos, merchandising e marketing 
direto, 20%; patrocínio, Internet e marketing social, 10%. Um total de R$ 15 bilhões foram 
aplicados em meio de comunicação, assim distribuíd televisão aberta (61%), jornal (18%), revista 
(10%), rádio (5%), outdoor e mídia no exterior (5%), tevê por assinatura (2%) e outros meios. 
 
São geradoras de conteúdo de televisã Globo, SBT, Bandeirantes, Record, Rede TV!, CNT, Gazeta 
de São Paulo, MTV, Rede Educativa. Eram (em 2003) 416 emissoras de tevê aberta (38% no 
Sudeste, 22% no Sul e 19% no Nordeste) e 3,8 mil estações de rádio (37% no Sudeste, 24% no 
Sul e 22% no Nordeste). 
 
O Brasil (em 2002) apresentou quase 2 mil títulos de revistas, com 300 editoras e 35 mil pessoas, 
com cerca de 70 mil páginas de publicidade. As revistas técnicas somavam (2003) 1,6 mil, com 
63 segmentos e 770 editoras. A dados de 2002, o Brasil tinha cerca de 2,7 mil jornais (66% no 
Sudeste e 20% no Sul), com 7 milhões de exemplares em circulação. Cartazes são 37 mil. 
 
E o que diz o IBGE (pesquisa em serviços – 2002) sobre a indústria da comunicação? As empresas 
são 31 mil, empregando 355 mil pessoas e faturando R$ 33 bilhões. Sob a ótica de pessoal 
ocupado, jornais e publicações detêm 38% do total, seguidos de serviços fotográficos, 21%; 
publicidade, 18%; emissoras de televisão, 12%; e rádio, 9%. Já em termos de receita bruta, 
jornais e publicações, com 48%, seguidos de emissoras de televisão, 33%; e publicidade, 14%. 
 
Quem tem melhor remuneração é o pessoal de televisão e a pior, o de serviço fotográfico (por um 
diferencial de 20 vezes). Do ponto de visita fiscal, segundo ainda o IBGE, a dados de 2002, o 
segmento da indústria da comunicação recolheu cerca de R$ 2,6 bilhões, dos quais grande parte 
(72%) recolhida pelas emissoras de televisão. Dos 152 mil estudantes matriculados em quase 500 
cursos de nível superior, referentes à indústria da publicidade, 84% estão na área de redação e de 
conteúdo contra cerca de 10% em marketing e propaganda e 2% em jornalismo. 
 
De acordo com o anuário de propaganda Meio e Mensagem (em 2004), são 314 empresas na área 
de computação e informática (1/3 da quais em Internet) e 710 empresas na área de produção de 
som e imagens (27% de produtoras de filmes e 21% de produtoras de som). Pesquisa da Marplan 
(2003), com 36 mil entrevistados, revela que 82% ouvem rádio (a maioria FM), 98% assistem à 
televisão aberta, 52% lêem revistas, 49% lêem jornais, 22% usam internet, 16% assistem tevê 
por assinatura e 16% vão ao cinema. 
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