
Início de ano promissor
Mercado publicitário fecha o primeiro bimestre com crescimento de 17,9%
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O mercado publicitário cres-
ceu 17,9% no primeiro bimestre
de 2006 em relação a igual perío-
do do ano passado, chegando
a um faturamento de R$ 2,214
bilhões, contra os R$ 1,878
bilhões anteriores, de acordo
com o último levantamento
do Projeto Inter-Meios (ver
quadro).

Descontando-se a inflação
acumulada no período entre
fevereiro de 2005 e fevereiro de
2006 (de acordo com o índice
de Preços ao Consumidor Am-
plo), o crescimento real foi de
11,6%. O número está dentro
das estimativas feitas por exe-
cutivos dos principais veículos,
agências e anunciantes no início
do ano, que previam uma ex-
pansão de 10% a 15%.

O resultado é promissor
não só pelo percentual em si,
mas também em termos com-
parativos, visto que a base de
comparação (janeiro/fevereiro
de 2005) foi um período aque-
cido, com aumento nominal de
15,3% em relação ao primeiro
bimestre de 2004. Copa do
Mundo, ano eleitoral e queda da
taxa de juros do Banco Central
formam um cenário positivo
para a ampliação dos negócios
ligados à comunicação.

A televisão aberta segue
invicta como o meio que mais
atrai verbas publicitárias, ape-
sar de sua fatia ter ficado um
pouco menor: era de 60,5% no
primeiro bimestre do ano pas-
sado e caiu agora para 59%. O
incremento do seu faturamento
(14,9%) ficou ligeiramente
abaixo da média do mercado.
Em números absolutos, isso
corresponde a R$ l ,3 bilhão fa-
turados no bimestre, contra R$
1,14 bilhão do mesmo período
do ano anterior.

O meio que mais cresceu foi
o de Guias e Listas (incluído no
estudo no ano passado), com
desempenho 83,8% superior
a janeiro/fevereiro de 2005.
Assim, os R$ 34,7 milhões fatu-
rados no início do ano passado
subiram para R$ 63,7 milhões.
Esse montante possibilita ao
segmento abocanhar uma fatia
de 2,9% de participação no total
dos investimentos publicitários

- maior do que a da internet e
a da TV por assinatura e quase l
ponto percentual acima da que
foi obtida no ano passado.

O segundo maior cresci-
mento foi o da TV paga, com
60,6% e faturamento de R$

55,9 milhões no bimestre, ante
os R$ 34,8 milhões do período
anterior. Desde que começou a
ter seu desempenho medido, o
meio vem se destacando no que
tange a expansão, mas sua par-
cela no total das verbas ainda é
pequena, de 2,5%.

A internet também apresen-
tou performance bem acima da
média, crescendo 44,7% sobre
o período anterior e vendo sua
participação aumentar ligei-
ramente, de 1,6% em janeiro
fevereiro de 2005 para 2% no
mesmo período de 2006. No
acumulado dos dois primeiros
meses, o meio faturou R$ 44,1
milhões, acima dos R$ 30,5
milhões anteriores.

Da mesma forma, o rádio
aumentou sua participação
de 4,3% para 5,1%. O veícu-
lo faturou R$ 113,5 milhões,
valor 39,5% maior do que os
R$ 81,4 milhões verificados
nos dois primeiros meses do
ano passado. O meio jornal se
manteve na média do mercado,
com faturamento 17,7% maior
(o equivalente a R$ 380,8 mi-
lhões) e participação constante
de 17,2%.

Com 11% e 11,8% de expan-
são, respectivamente, cinema e
revistas ficaram abaixo da mé-
dia, mas mantiveram suas fatias
no bolo. Os cinemas faturaram
R$ 6,8 milhões com publicidade
no bimestre e as revistas, R$
138 milhões. Quem andou na
contramão, mais uma vez, foi a
mídia exterior, com decréscimo
de 1,77% (correspondente a R$
105,2 milhões) e participação
diminuída de 5,7% para 4,7%.
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