
Boas novas apesar dos tropeços
Mercado publicitário cresce 14,7% em 2005 e fatura R$ 21,9 bilhões
ELIANE PEREIRA

Em 2005 - - ano em que a
economia andou meio claudi-
cante, com baixo crescimento
do PIB e das vendas no varejo

- a indústria da comunicação
pode considerar que saiu bem
na foto, ao contabilizar expansão"
de 14,7% em relação ao exer-
cício anterior, segundo dados
do Projeto Inter-Meios. Em
números absolutos, isso significa
que o setor movimentou R$ 21,9
bilhões, já incluídas no cálculo as
verbas destinadas à produção de
peças publicitárias.

Se descontada a inflação de
5,7% do período - - de acordo
com o índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), utilizado
pelo governo para calcular a meta
de inflação anual - -, chega-se a
um patamar de incremento real

de 7,4%. Nada mau para um ano
em que o Produto Interno Bruto
subiu meros 2,3% (menos da
metade do que em 2004) e as
vendas no varejo foram modes-
tas, apenas 4,7% superiores ao
ano anterior, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

Vale ressaltar que a indústria
da comunicação vinha de um
período considerado muito bom:
em 2004 o crescimento real foi
de 14,5%, acompanhando o
aquecimento da economia. Da
mesma forma, a performance
de 2005 seguiu o compasso da
desaceleração econômica do
País, provocada pela redução do
ritmo de investimentos em geral
(em decorrência da alta dos ju-
ros), que se expandiram apenas

1,6%, e pelo mau desempenho
da agricultura. Agosto e novem-
bro foram os piores meses para a
mídia em termos de faturamento
publicitário.

Um aspecto positivo do PIB
de 2005 foi a continuidade do
ritmo de crescimento do consu-
mo das famílias, de 3,1%, depois
de uma ampliação de 4,1% em
2004. Esse resultado foi puxado
pelo aumento da massa salarial
real e das operações de crédito
para pessoas físicas. Com o
incremento do crédito, a pro-
dução de bens duráveis, como
automóveis, celulares e eletro-
domésticos, teve alta de 11,4%
(contra 21,8% em 2004). Bens
de consumo semiduráveis e não
duráveis (roupas e alimentos,
por exemplo) cresceram 4,7%.

Os números do Inter-Meios
são calculados pela Pricewa-
terhouseCoopers e cobrem 90%
dos investimentos feitos em
mídia no País, contabilizados a
partir de dados fornecidos pelos
próprios veículos. De posse des-
sas informações são computados
os 10% restantes e estimadas as
verbas de produção, o que perfaz
um número final sobre o total
movimentado pela propaganda
brasileira.

Por essa metodologia, a con-
sultoria chegou aos R$ 15,9
bilhões faturados pelos veículos
participantes do projeto (ver
quadros}. Como esse valor cor-
responde a 90%, o investimento
total em mídia é de R$ 17,7
bilhões, aos quais são acres-
cidas as verbas de produção,
resultando no valor final de R$
21,9 bilhões.

SEM SURPRESAS
O percentual de crescimento

do setor ficou dentro da ex-
pectativa dos profissionais do
mercado, que cravam para 2006
um desempenho semelhante:
entre 12% e 15%, impulsionado
principalmente pela Copa do

Mundo e pelas eleições. Como
tem acontecido nos últimos
anos, a TV por assinatura foi o
meio que apresentou o maior ín-
dice de crescimento: 23,2%, com
um total de R$ 374,2 milhões de
faturamento.

Para o gerente geral dos
canais Fox no Brasil, Gustavo
Leme, o veículo teve performan-
ce acima da média do mercado
em virtude da maior percepção
dos anunciantes da necessidade
de incluir a TV por assinatura
em seus planos de mídia. "O
segmento se expandiu 61,3% no
ano anterior. Crescer novamente
acima da média demonstra o
potencial da TV por assinatura,
uma mídia que ainda tem muito
espaço para ampliação", afirma
o diretor comercial da Globosat,
Fred Muller.

"Se considerarmos que em
2005 não houve Jogos Olímpicos
nem Copa do Mundo, o ano foi
fantástico para o meio. Acredito
que 2006 será mais um período
positivo, pois a Copa já gerou
para os canais de esporte uma
quantia recorde de investimen-
to. E com certeza os. outros
canais têm se beneficiado desse

Estudo inclui dois novos meios
O Projeto Inter-Meios

chega ao seu 16a ano com duas
novidades: a entrada dos meios
Cinema e Guias e listas entre
os integrantes do projeto e a
remodelação do site. No pri-
meiro exercício de participação
(2005), as empresas dos dois
novos segmentos forneceram à
PricewaterhouseCoopers seus
dados de faturamento relativos
também ao ano anterior para
que a consultoria pudesse esta-
belecer o comparativo entre os
dois períodos.

"O Inter-Meios tem como
objetivo se aproximar cada vez
mais da realidade do total dos
investimentos em mídia e por isso
está abrindo espaço para esses
dois segmentos, que vêm ganhan-
do peso dentro do mercado de
comunicação. No caso de guias
e listas, sua fatia é comparável
à de outros meios, como TV por
assinatura", aponta José Carlos
de Salles Gomes Neto, presidente
do Grupo Meio & Mensagem.

Com a inclusão dos dois se-
tores, o projeto passa a englobar
praticamente todos os meios de
comunicação nos quais há vei-
culação de publicidade. Segundo
Salles Neto, algumas mídias, como
TV aberta e revista, estão quase
que totalmente representadas no

estudo. Outras têm um nível de
participação um pouco menor, o
que tem levado os organizadores
da pesquisa a trabalhar com as
entidades representativas dos veí-
culos para atrair mais empresas.

FACILIDADES
Quem consulta os números

do projeto pela internet vai en-
contrar o site de cara nova. Mais
do que o design atualizado, a
principal mudança está na forma
de disponibilização dos dados:
agora, os usuários podem abri-los
em formato PDF ou exportá-los
para planilhas Excel, o que faci-
lita a manipulação dos números
para cálculos. Também é possível
gerar relatórios comparativos
entre vários anos.

Além disso, o site passa a
oferecer uma versão em inglês
com informações sobre o que
é o Projeto Inter-Meios, bem
como os próprios relatórios de
investimento. Na área exclusiva
para empresas participantes
foram incorporadas outras fun-
cionalidades, como a possibi-
lidade de criar uma moeda de
referência. As informações que
constam dos relatórios conso-
lidados são abertas e podem
ser acessadas na página www.
projetointermeios.com.br.



aquecimento", avalia Rafael Da-
vini, vice-presidente de vendas
publicitárias e marketing da
programadora Turner.

O crescimento da TV paga
acima da média geral tem sido
uma tendência observada nos úl-
timos anos. Mas, como os valores
em reais ainda são pequenos, a
participação do veículo no total
das verbas publicitárias continua
pequena, da ordem de 2,3%.

A boa notícia vem da mídia
revista, que registrou o segundo
maior índice de expansão: 21,2%.
Com isso, o meio ampliou sua
participação de 8,3% para 8,8%
do total, chegando a um volume
de R$ 1,4 bilhão de faturamento
com anúncios. Para Thais Chede,
diretora corporativa de publicidade
do Grupo Abril, esse desempenho
foi decorrência da retomada das
campanhas institucionais, de cons-
trução de marca e de divulgação
de produtos, como no caso das
montadoras de automóveis.

Já a performance da TV aber-
ta ficou em linha com a média do
mercado, registrando incremen-
to de 15,5%. Como o meio recebe
quase 60% dos investimentos
feitos em publicidade, ele dita o
ritmo para o resto da indústria.
Em 2005 os canais de TV aberta
brasileiros faturaram R$ 9,5 bi-
lhões, contra R$ 8,2 bilhões do
ano anterior.

ROTA ASCENDENTE
O meio jornal representa o

segundo maior faturamento, em
valor, da mídia nacional: foram
R$ 2,6 bilhões arrecadados no
ano passado, contra R$ 2,3 bi-
lhões em 2004. Com esse resul-
tado a participação manteve-se
estável (era de 16,6% no exercí-
cio anterior e ficou em 16,3% em
2005), apesar de o crescimento
de 12,4% ter ficado um pouco
inferior à média.

A ativação dos segmentos
de varejo e imóveis, aliada ao
lançamento de vários tipos de
projetos especiais, contribuiu
para o resultado positivo, na
opinião do diretor comercial do
Grupo Folha, Antônio Carlos de

Moura. "O último trimestre de
2005 foi extremamente positivo,
ajudou a salvar o ano, e os negó-
cios continuaram aquecidos em
janeiro e fevereiro. No bimestre
crescemos 10%, o que é muito
motivador, pois esses meses
costumam ser fracos", lembra
Moura.

Para Ricardo Gandour, dire-
tor geral do Diário de S. Paulo
e porta-voz da Infoglobo (que
publica também os periódicos O
Globo e Extra), 2005 foi um ano
bom para a indústria como um
todo, com jornais apresentando
aumento de circulação em vá-
rias capitais. "Adicionalmente,
diversos anunciantes retomaram
investimentos e prestigiaram o
meio, até mesmo com campa-
nhas de marca. A Infoglobo teve
um ano excelente em todos os
seus títulos, ficando em linha
com a expansão do mercado.
Temos convicção de que 2006
será ainda melhor", declara.

Apontada como uma das

principais rivais do jornal im-
presso, a internet, assim como
a TV por assinatura, vem apre-
sentando crescimento acelerado
desde que as verbas publicitárias
do meio passaram a ser com-
putadas no estudo. Em 2005 o
desempenho foi 19% superior,
com um faturamento de R$ 265,7
milhões (contra os R$ 223 mi-
lhões anteriores) e participação
equivalente a 1,7% do total.

"Essa tendência de incremen-
to acima da média geral vai per-
manecer ainda por alguns anos,
pois a web passou finalmente a
ser encarada como mídia pelos
anunciantes. O meio apresenta
resultados rápidos, e os preços
não são altos", analisa Maurício
Palermo, diretor de publicidade
do portal Terra.

Na sua avaliação, o resultado
será melhor ainda neste ano,
por conta da Copa do Mundo,
que deve impulsionar os inves-
timentos dos anunciantes. Só
o Terra vendeu seis cotas de

patrocínio para sua cobertura
do mundial da Alemanha, todas
para grandes clientes (Ambev,
Itaú, Ford, Vivo, Federal Express
eFoxFilms).

Estreante no projeto (ver
boxe na página ao lado), o
veículo Guias e listas já ini-
cia com participação de 2,5%,
equivalente à verba de R$ 406
milhões registrada pelo meio em
2005. A gerente de comunicação
e relacionamento da Publicar
(que faz os guias Listei e Edi-
tei), Daniela Barakat, explica
que o setor viveu um período
de turbulência com a mudança
da regulamentação, quando aca-
bou o monopólio da publicação
de catálogos telefônicos pelas
empresas de telecomunicações.

Com a acomodação mercado-
lógica, o estabelecimento de uma
concorrência mais saudável e o
aumento da profissionalização
do meio, o ano foi de recupera-
ção das perdas anteriores. "Aqui
na Publicar crescemos 15%, bem

em linha com o mercado, e para
2006 esperamos repetir a dose",
adianta Daniela.

Também estreante, o meio
Cinema contabilizou R$ 53,2
milhões de faturamento com
publicidade - - apenas 0,3% do
total —, mas vem sendo cada vez
mais contemplado nos planos
de mídia. A expansão de 12,5%
em relação a 2004 é classificada
como boa pelo diretor comercial
da Kinomaxx, Marcelo Silveira,
principalmente considerando
que os filmes em cartaz no pe-
ríodo não atraíram multidões às
salas de exibição.

"A performance foi ótima,
com crescimento significativo,
apesar de o público ter caído em
relação a 2004. A safra de filmes
deste ano é sem sombra de dúvi-
da bem superior à de 2005. Como
somos um meio que ainda não
atingiu sua maturidade no mer-
cado anunciante, acredito em
um desempenho ainda melhor
em 2006", ressalta Silveira.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem especial, ano 27, n. 1198, p. 38-39, 6 mar. 2006.




