
Crescimento real de dois dígitos
Investimentos em mídia somam R$ 12,79 bilhões entre janeiro e outubro de 2005
Cinema e guias e listas passam a constar do estudo a partir dessa rodada
FRANCISCO FUKUSHIMA

Os investimentos em mídia dos
veículos participantes do Projeto
Inter-Meios atingiram R$ 12,79
bilhões de janeiro a outubro de
2005. O valor representa cresci-
mento nominal de 15,13% sobre
os R$ 11,11 bilhões somados no
mesmo período de 2004. Se con-
siderada a inflação acumulada de
4,73% nos dez meses analisados
do ano passado, de acordo com o
índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), o incremento real
foi de 10,4%. Esse percentual
coincide com as primeiras estima-
tivas de crescimento do mercado
publicitário feitas por executivos
dos principais veículos de comu-
nicação no início de 2005, que
variavam de 10% a 15%.

O destaque dos nove meios in-
tegrantes do projeto foi a internet,
que apresentou evolução nominal
de 22,96% (ver quadro). Mesmo
assim, os R$ 215,8 milhões fatu-
rados pelos portais representam
apenas 1,7% do total das verbas
aplicadas em mídia. O desempe-
nho mais fraco foi o da mídia ex-
terior, com faturamento bruto de
R$ 532,4 milhões e aumento no-
minal de 2,61% sobre os R$ 518,9
milhões contabilizados no mesmo
período de 2004. "Prevíamos cres-
cimento de 10% para o setor. Essa
expectativa não se concretizou,
muito em função da postura mu-
nicipal no início do governo, que
tentou ordenar a mídia exterior
com bastante barulho e nenhum
resultado prático", analisa Luiz
Roberto Valente, presidente da
Central de Outdoor.

Na mesma linha de pensa-
mento, o presidente da Federação
Nacional das Empresas de Publici-
dade Exterior (Fenapex), Rubens
Damato, acrescenta que, apesar
das leis que regulamentam o meio,
ele não é fiscalizado por falta de
preparo das prefeituras. "A de São
Paulo, por exemplo, está mais pre-

ocupada em proibir com a desculpa
de que não consegue fiscalizar, o
que é inadmissível, uma vez que
arrecadou em 2004 mais de R$ 50
milhões com a Taxa de Fiscalização
de Anúncios", lamenta.

Os outros veículos, porém,
registraram expansão nominal na
casa dos dois dígitos. O meio revis-
ta, que cravou o segundo melhor
desempenho, obteve incremento
de 22,39%, com faturamento bruto
de R$ 1,09 bilhão — bem acima
dos R$ 895,6 milhões apurados
nos dez primeiros meses de 2004.
"Crescemos 16% no faturamento
publicitário e este era o número
previsto", declara Carlos Alzugaray,
editor executivo da Editora Três.

A TV por assinatura aparece
na terceira posição entre as per-
formances mais expressivas, com
faturamento bruto de R$ 289,5 mi-
lhões e ampliação de 20,49% sobre
os R$ 240,3 milhões contabilizados
no mesmo período do ano anterior.
De acordo com Alberto Niccoli Jr.,
diretor de vendas publicitárias da
Sony Pictures Television Interna-
tional, esse desempenho pode ser
atribuído à conquista de mercado
e ao reconhecimento para com a
excelência do meio.

A TV aberta, por sua vez,
faturou R$ 7,64 bilhões (16,41%

de aumento), resultado que a
coloca como dona de 59,8% do
bolo publicitário. "Tínhamos o
compromisso de crescer 13% em
2005. Devemos ficar entre 22% e
25%, dependendo do fechamento
de dezembro", revela Marcelo Mai-
nardi, diretor executivo da Band.
Na Rede Globo, o diretor geral de
comercialização, Willy Haas, des-
taca que o mercado publicitário
teve um ano positivo e apresentou
crescimento consistente em razão
da estabilização da economia, en-
tre outros fatores. "Foi um período
de grandes sucessos comerciais da
Globo, com a venda de todas as co-
tas de importantes projetos, como
o da sexta edição do reality show
Big Brother Brasil, que começará
na terça-feira, 10", afirma.

ESTRÉIAS
A partir dessa rodada do Proje-

to Inter-meios, duas novas mídias
passam a fazer parte do estudo:
cinema e guias e listas. O cinema,
que ocupa a quinta posição, fatu-
rou R$ 40,2 milhões e alcançou
expansão de 16,22% sobre os R$
34,6 milhões registrados de janeiro
a outubro de 2004. Na seqüência
aparece o setor de guias e listas,
que contabilizou faturamento
bruto de R$ 321,1 milhões. Esse

valor representa incremento de
11,39% com relação aos R$ 288,3
milhões obtidos na mesma época
do exercício anterior.

As emissoras de rádio, na
sétima colocação entre os nove
participantes do Inter-Meios,
apresentaram evolução nominal
de 11,01% graças ao faturamento
de R$ 537,3 milhões, em compa-
ração com os R$ 484 milhões dos
dez meses de 2004. Finalmente,
na penúltima posição está o meio
jornal, à frente apenas da mídia
exterior. As empresas do setor
contabilizaram faturamento bruto
de R$ 2,1 bilhões e registraram
crescimento nominal de 10,89%
diante do montante de R$ l,9 bi-
lhão obtido entre janeiro e outubro
do ano retrasado. Segundo Nelson

Sirotsky, presidente da Associação
Nacional de Jornais (ANJ), o que
mais marcou o meio em 2005 foi
a consolidação da retomada do
crescimento do setor, com o sur-
gimento de novos títulos.

No entanto, o diretor de pu-
blicidade dos jornais O Estado de
S.Paulo e Jornal da Tarde e do por-
tal do Grupo Estado, Ruy Mendon-
ça, observa que suas expectativas
para 2005 não se concretizaram
devido ao baixo desenvolvimento
econômico e aos juros altos. "Al-
cançamos crescimento de 5% no
Estadão e de 9% no Jornal da Tar-
de apesar da boa aceitação que os
dois títulos têm no mercado, que
pode ser traduzida pelos vários
prêmios conquistados ao longo de
2005", declara.


