
Mídia retoma investimentos
Estabilidade e consolidação dos negócios trouxeram de volta o crescimento da receita publicitária e a aposta em conteúdo
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Beneficiada pela
estabi l ização
econômica e no
embalo de um

saldo positivo em
2004, a mídia brasileira voltou
a fazer investimentos em con-
teúdo. A estimativa média de
crescimento será de 15% para
este ano. Apesar do resultado
considerado favorável, os veícu-
los sentiram na pele os impactos
da crise política, que afastou
temporariamente parte do mer-
cado anunciante, especialmente
no auge das denúncias, entre ju-
lho e setembro. Lentamente, as
empresas do setor verificaram a
recuperação dos investimentos,
que seguem em alta até o final
de 2005, sem prejuízo para o
desempenho global.

Um bom termômetro é a Rede
Globo, que embora não revele seu
crescimento destaca ter cumprido
todas as metas para o ano. "Nos-
sas posições de audiência foram
mantidas e isso nos garantiu mais
uma vez um importante diferen-
cial, que fez de 2005 um ano de
sucesso comercial. Já negociamos
todas as cotas de importantes
projetos, como o Big Brother 6,
a minissérie JK, o Pan-americano
de 2007, a Copa, o Futebol 2006 e
a Fórmula l 2006", destaca Wüly
Haas, diretor geral de comerciali-
zação da companhia.

A emissora líder teve, no entan-
to, de enfrentar o acirramento da
concorrência. O SBT, por exemplo,
voltou a apostar em telejornalismo,
com a contratação da ex-global
Ana Paula Padrão, e conseguiu
expansão acima da média de mer-
cado. De acordo com a empresa,
o faturamento publicitário deverá
ser entre 20% e 22% maior do que
o obtido em 2004.

As rivais Band e Record,
por sua vez, investiram na te-
ledramaturgia. De acordo com
Marcelo Mainardi, diretor exe-
cutivo e comercial da Band, o
lançamento do grande sucesso
do ano da emissora, a novela
Floribella, começou meio "clau-
dicante" em função do histórico
da companhia, que há tempos
não apostava nesse formato.

"O mercado queria ver primei-
ro e depois apostar", diz Mainardi,
destacando que a atração supe-
rou as expectativas, com amplia-
ção consistente de audiência e
faturamento publicitário. Vale o
destaque ainda da contratação,
no final do ano, de Raul Gil (ex-
Record). "Tínhamos uma meta
de crescer 13% e ficaremos entre

22% e 25%", acrescenta.
Já a Record aproveitou o mo-

vimento de saída de Raul Gil para
aprofundar a mudança de perfil
de sua programação, que além
da teledramaturgia foca jorna-
lismo e transmissões de futebol.
"A Record fechará 2005 com
um aumento no faturamento de
40% em relação a 2004", destaca
Walter Zagari, superintendente
comercial da empresa. Ele destaca
alguns sucessos da grade, como as
novelas Essas Mulheres e Prova de
Amor e os programas O Aprendiz
2, Hoje em Dia, O Melhor do Brasil
e Tudo é Possível.

Na TV paga, algumas das
principais companhias do setor,
como Globosat, Turner e ESPN,
também destacaram movimento
semelhante ao dos canais abertos:
diversificação da programação e
expansão no faturamento publi-
citário. O segmento como um
todo está otimista com o aumento
consistente de participação que a
mídia vem obtendo em meio ao
mercado anunciante, que está
utilizando os canais pagos para

garantir mais freqüência, com
campanhas de longa veiculação.

IMPRESSO SE RECUPERA
No meio impresso, o destaque

deste ano foi o esforço para man-
ter os níveis de circulação, espe-
cialmente em jornal. "O que mais
marcou 2005 foi a consolidação
da retomada de crescimento do
setor, com o surgimento de novos
títulos. De um modo geral, as pu-
blicações da área terão expansão
de cerca de 10% em suas verbas
publicitárias", destaca Nelson Si-
rotsky, presidente da Associação
Nacional de Jornais (ANJ).

Na Folha da Manhã, que edita
a Folha de S. Paulo e o Agora, a
ampliação no faturamento publi-
citário chegará a 12%. "Vivemos
uma fase difícil desde o ano 2000
e agora vemos o fechamento
desse ciclo e o início de um novo,
com a questão da dívida encami-
nhada e os ajustes feitos na área
de produção", destaca Antônio
Manuel Teixeira Mendes, supe-
rintendente da companhia.

Mas nem mesmo exemplos

de investimentos sólidos, elogia-
dos pelo mercado, produziram
os resultados esperados. Caso
do Grupo Estado, que registrou
crescimento de 5% no Estadão
e 9% no Jornal da Tarde, abaixo
do previsto. "A expectativa era
de maior incremento, mas o que
mais marcou o mercado foi a
frustração do baixo crescimento
econômico e dos juros altos", la-
menta Ruy Mendonça, diretor de
publicidade de ambos os diários
e do portal do Grupo Estado.

De todo modo, 2005 pode ser
considerado um marco para o se-
tor de jornais no que se refere ao
enfrentamento da concorrência
dos novos meios e à busca por se
manter como uma fonte relevante
de informação. "Estruturalmente,
as empresas solucionaram em
definitivo seus endividamentos e
voltaram a investir. As circulações
interromperam uma tendência
de queda e também tornaram a
crescer, além de terem surgido
novos jornais em todo o País,
tanto em capitais como no inte-
rior", pondera Ricardo Gandour,

diretor executivo do Diário de S.
Paulo. "E os conteúdos noticiosos
de maior credibilidade e de maior
consulta nas novas mídias, como
a internet, seguem solidamente
sendo os produzidos pelos títulos
do setor", acrescenta Gandour.

No meio revista, que não so-
freu o impacto da internet da mes-
ma maneira que o setor de jornais,
os resultados também estão em
linha com o mercado. Um bom
exemplo é o carro-chefe da área,
a publicação Veja, que segundo
a vice-presidente comercial e de
marketing do Grupo Abril, Debo-
rah Wright, deverá crescer 18%.
"Outros produtos, como Claudia
e Playboy, mantêm expansão na
casa dos 15%, e a Contigo, que
passou por um grande reposicio-
namento em 2004, ultrapassará os
90%", destaca Deborah.

Em linha com a Abril está a
Editora Três, que prevê incre-
mento em torno de 16% no fatu-
ramento publicitário, com desta-
que para as edições especiais Os
Melhores da Dinheiro e Os Sexies
do Ano, da revista Gente.
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