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Investimento em mídia no primeiro semestre é menor que a inflação  

O investimento em mídia no primeiro semestre de 2003 praticamente empatou com o volume 
investido no mesmo período do ano passado, segundo revela o relatório do Projeto Inter-Meios 
relativo ao período. A diferença é negativa em apenas 0,02%: foram R$ 4,670 bilhões aplicados 
nos primeiros seis meses de 2003, contra R$ 4,759 bilhões de 2002. A queda real, entretanto, é 
maior se considerada a inflação do período, que foi de 6,64%, segundo o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).  

Mesmo incluindo as receitas de mobiliário urbano e Internet (ver tabela), o quadro pouco se 
altera, com o total passando para R$ 4,769 bilhões - ou 0,2% a mais, o que caracteriza 
estabilidade, em termos nominais. Os dois meios não foram considerados no total geral, para 
efeito de comparação, porque a medição dos investimentos em mobiliário urbano começou a ser 
feita este ano e a de Internet adotou nova metodologia em relação à que foi empregada no 
levantamento do ano passado.  

Diante de tal performance as opiniões se dividem: por um lado a aprovação das reformas e a 
queda nos juros sinalizam a retomada do crescimento econômico. Ao mesmo tempo, as empresas 
privadas precisam desovar seus estoques e o governo (incluindo as estatais) deve voltar à mídia, 
da qual esteve ausente durante boa parte da primeira metade de 2003. Esses fatores servem de 
base às expectativas dos mais otimistas de que o ano pode ser salvo. Entretanto, a retomada dos 
investimentos não é automática e o tempo é curto para que, daqui até o final do ano, se consiga 
recuperar o que foi perdido pela mídia.  

 



 

Impacto da TV aberta  

Entre os meios pesquisados a TV por assinatura foi o que registrou a maior queda (11,67%), 
passando de R$ 81 milhões para R$ 72 milhões no comparativo dos dois períodos. Mas a 
performance mais impactante para o total geral é a da TV aberta, que representa 58,5% dos 
investimentos em mídia e amargou recuo de 2,88% no período - caindo de R$ 2,87 bilhões para 
R$ 2,79 bilhões. O resultado não é tão mau assim, na opinião do superintendente comercial e 
diretor geral interino da Rede Globo, Octávio Florisbal.  

"A queda de 2003 sobre 2002 precisa ser vista de outra forma, porque a meu ver é um resultado 
muito bom: no primeiro semestre do ano passado tivemos a Copa do Mundo e a concentração das 
verbas federais e estaduais, devido à lei eleitoral. Se expurgássemos essas verbas, a TV aberta 
teria um crescimento nominal de mais ou menos 10% ao invés dos 2,9% de redução. Portanto, no 
caso da TV aberta os investimentos não são comparáveis", argumenta.  

Os números confirmam a percepção do SBT de que o mercado está estagnado. Segundo a 
diretoria comercial da emissora, o SBT perdeu mais que a média do meio TV, ficando cerca de 
10% abaixo do alcançado em 2002. A queda, no entanto, não é atribuída apenas ao mercado, 
mas principalmente ao fato de que não foi possível à empresa repetir a performance do primeiro 
semestre de 2002, quando registrou crescimento de 43% sobre o mesmo período do ano anterior. 
Além disso, do total do faturamento de 2002, 52% foi obtido no primeiro semestre, situação 
totalmente atípica.  

O raciocínio de Florisbal também pode ser aplicado para a TV por assinatura. Para o diretor de 
publicidade do grupo HBO Brasil, Alexandre Hohagen, pesou muito no resultado do meio a 
situação dos canais de esportes, que neste ano não puderam contar com as verbas advindas da 
transmissão da Copa do Mundo. Sua expectativa para o segundo semestre é positiva. "As 
empresas estão com estoques altos e deverão anunciar para desová-los no final do ano, quando o 
consumo costuma aquecer. Além disso, aposto na retomada dos investimentos do governo", 
afirma.  

O segundo pior índice de desempenho no semestre pertence ao rádio, que viu seu faturamento 
encolher 5,01%, caindo de R$ 223 milhões no primeiro semestre de 2002 para R$ 212 milhões 
em 2003. O semestre também não foi dos mais felizes para os jornais, que amargaram um recuo 
no faturamento de 2,16% - de R$ 957 milhões para R$ 937 milhões no período analisado. Para o 
presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Francisco Mesquita Neto, o resultado é 
reflexo da situação econômica do País. Segundo ele, os classificados de imóveis e automóveis, 
setores que dependem de financiamento, foram muito afetados pela alta dos juros, assim como os 
de empregos.  

"Com a queda dos juros, espera-se uma retomada nos investimentos publicitários, mas não sei se 
ela será suficiente para superar a queda dos seis primeiros meses, que foram muito fracos. O 
momento atual ainda não reflete a redução nos juros. Nossa aposta é no último trimestre, mas 
não dá para recuperar tudo o que foi perdido até aqui em um período tão curto", analisa Mesquita 
Neto, que também é diretor-superintendente do jornal O Estado de S. Paulo (ver box).  

Menos mau para revistas  

Já para as revistas o mercado foi um pouco mais generoso - o meio foi um dos três únicos que 
apresentou crescimento, ainda que tímido, ao lado da mídia exterior e do outdoor. Foram R$ 419 
milhões faturados nos primeiros seis meses do ano, valor 2,8% maior que os R$ 408 milhões de 
2002.  

A mídia exterior apresentou o maior crescimento no período, da ordem de 20,35%, contabilizando 
R$ 137 milhões de faturamento. No entanto, como sua fatia do mercado é pouco inferior a 3%, o 
peso relativo desse bom desempenho é pequeno. A boa relação custo/benefício e a 
profissionalização do meio são as principais causas apontadas pelo presidente da Associação 
Nacional das Empresas de Publicidade em Ônibus (Anepo), João Francisco Aragão, para o 
crescimento verificado. "A procura pelos nossos serviços tem sido boa em todo o Brasil e, com a 
volta do governo à mídia, esperamos crescer ainda mais até dezembro", afirma.  

No caso do outdoor, que acompanhou a tendência geral do mercado - crescendo meros 0,64% -, 
os prognósticos não são tão róseos. "Se o segundo semestre seguir o que aconteceu nos meses 
de julho e agosto, será ruim. O ano passado já não tinha sido bom e o outdoor continuou 
perdendo no primeiro semestre em relação a anos anteriores", conta Cláudio Pereira, da Central 
de Outdoor. Segundo ele, é a primeira vez que o meio sente de forma tão intensa os efeitos da 
situação econômica do País.  

--------------------------------------------------------------------------------  



Maior participação  

O Projeto Inter-Meios mapeia cerca de 90% dos recursos investidos em mídia no País. Parte dos 
10% não contabilizados deve-se à menor participação das emissoras de rádio e de jornais. De 
acordo com estimativa da Associação Nacional de Jornais, o valor medido pelo Inter-Meios 
corresponde a 70% das verbas publicitárias efetivamente aplicadas no meio. Durante a realização 
do congresso da ANJ, em agosto, a entidade fez um apelo aos veículos que ainda não participam 
do projeto para que passem a enviar seus dados ao Inter-Meios.  

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 brasileira. Estima-se que o projeto meça 90% do total das verbas. Os 
participantes encaminham seus dados diretamente para a Price. As informações são enviadas em 
reais e a Price encarrega-se da conversão para o relatório em dólares, utilizando a taxa comercial 
de venda do último dia útil do mês de referência.  

Fonte: M&M Online - 8/9/2003 

 
 


