
Bons ventos no primeiro semestre
Mercado publicitário fatura R$ 8,5 bilhões e cresce 16,8% nominais entre janeiro e junho
ELIANE PEREIRA

Confirmando as previsões iniciais, o
primeiro semestre de 2006 foi muito bom
para a indústria da comunicação, mesmo
tendo em vista o crescimento pífio do PIB
no período — apenas 2,2%. No segundo
trimestre o avanço foi de meros 0,5%.
Em comparação, o faturamento dos ve-
ículos com publicidade cresceu 16,8%
de janeiro a junho de 2006, sobre igual
período do ano passado. O volume total
de recursos aplicados na mídia brasileira
passou de R$ 7,3 bilhões na primeira
metade de 2005 para R$ 8,5 bilhões na
primeira metade de 2006. No período, a
inflação manteve-se na casa dos 1,5%.

Um evento do porte de uma Copa
do Mundo ajuda a "puxar" as verbas
para o primeiro semestre. Além disso,
apesar do fraco desempenho do PIB, a
demanda interna (consumo das famílias,
investimento e o consumo do governo)
avançou 3,9% de janeiro a junho em
relação a 2005. Outro indicador positivo
é a massa salarial: no primeiro semestre
deste ano, os salários reais pagos no
País foram 4,4% superiores aos pagos no
mesmo período do ano passado, segundo
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) que abrange
seis regiões metropolitanas.

No setor de mídia quem se deu
melhor, mais uma vez, foi a TV por assi-
natura, que cresceu 67,2% no período,
passando de um faturamento de R$ 146,5
milhões na primeira metade de 2005 para
R$ 245 milhões entre janeiro e junho de
2006. Mesmo assim, sua participação no
total dos investimentos publicitários ain-
da é inferior a 3%. O maior peso continua
a ser a TV aberta, que carreia 60,5% de
tudo que é investido na mídia brasileira.
O crescimento do meio ficou bem próxi-
mo à média do mercado (17,8%), com
um valor bruto de R$ 5,1 bilhões.

O segundo maior crescimento foi re-
gistrado pelo segmento de guias e listas
(45%), que tem participação equivalente
à da TV por assinatura (2,9%) e faturou
R$ 250,6 milhões no período. "Caçula"
entre as mídias, a internet tem hoje
1,86% de share e cresceu no semestre
31,8%, alcançando um faturamento de
R$ 158 milhões, ante os R$ 120 milhões
de igual período em 2005.

O rádio também conseguiu avanço

acima da média (17,4%), faturando R$
358 milhões e mantendo sua fatia na casa
dos 4,2%. E o meio cinema manteve-se
praticamente em linha com o mercado,
crescendo 16,3%. Como as verbas aplica-
das em publicidade nas salas de exibição
ainda são muito pequenas — apenas R$
30 milhões no semestre —, a participação
do veículo é de apenas 0,3% do total.

Abaixo da média geral ficou a mídia
impressa e a mídia exterior. O faturamen-
to do meio revista foi 12,8% superior ao
do primeiro semestre de 2005, ficando
em R$ 663 milhões. A participação, que
já foi maior, hoje está em 7,8%. Para
Thais Chede Soares, diretora corporativa
de publicidade da Editora Abril, em anos
de Copa do Mundo os investimentos se
concentram muito no meio eletrônico
no primeiro semestre em decorrência de
pacotes, patrocínios, etc. Segundo ela,
a Abril cresceu na mesma proporção do
meio. "Vamos fechar sem dúvida acima
de 2005, já que o último trimestre é mui-
to forte para as revistas", acredita.

Refletindo o mau momento que o se-
tor vive na capital paulista e a restrição
ao uso de propaganda exterior nestas
eleições, a mídia exterior amargou queda
de 0,5% no semestre, com faturamento
de R$ 315,4 milhões, ante os R$ 317,1
milhões anteriores. Esse desempenho se
deve principalmente aos segmentos de
painéis, que tiveram queda de 46,2%, e
de mobiliário urbano, que recuou 7,2%.
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