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Fonte: Projeto Inter-Meios

Metodologia
O Inter-Meios é um relatório 

de investimento em mídia do País 
tabulado pela empresa de auditoria 
PricewaterhouseCoopers com ex-
clusividade para a Editora Meio & 
Mensagem, que coordena o projeto. 
O relatório mede, mês a mês, os 

investimentos em veiculação feitos 
pelos anunciantes na mídia brasileira. 
Estima-se que o projeto mensure 90% 
do total das verbas. Os participantes 
encaminham seus dados diretamente 
à Price. Informações completas po-
dem ser obtidas no endereço www.
projetointermeios.com.br.

Resumo da compilação dos dados 
do faturamento bruto, por meio (R$)

Valores acumulados Crescimento/ 
decréscimo 
horizontal

% de 
participaçãoAgosto/2005 Agosto/2006

Cinema
Faturamento direto 6.323.405,00 5.774.622,54 -8,68 0,33
Faturamento via agência 25.655.994,00 30.127.148,19 17,43 0,32
Total 31.979.399,00 35.901.770,73 12,27 0,32

Guias e listas
Faturamento direto 241.129.742,00 386.163.434,94 60,15 22,37
Faturamento via agência 3.078.072,00 2.134.677,00 -30,65 0,02
Total 244.207.814,00 388.298.111,94 59,00 3,46

Internet
Faturamento direto 96.417.660,00 114.489.493,10 18,74 6,63
Faturamento via agência 61.914.066,00 104.941.121,33 69,49 1,10
Total 158.331.726,00 219.430.614,43 38,59 1,95

Jornal
Faturamento direto 465.580.719,00 475.084.191,18 2,04 27,52
Faturamento via agência 1.201.417.834,00 1.298.421.198,92 8,07 13,65
Total 1.666.998.553,00 1.773.505.390,10 6,39 15,78

Mídia exterior
Faturamento direto 194.598.586,00 149.932.885,14 -22,95 8,68
Faturamento via agência 228.103.861,00 262.880.099,89 15,25 2,76
Total 422.702.447,00 412.812.985,03 -2,34 3,67

Rádio
Faturamento direto 109.582.922,00 113.807.371,30 3,86 6,59
Faturamento via agência 308.356.681,00 360.380.541,63 16,87 3,79
Total 417.939.603,00 474.187.912,93 13,46 4,22

Revista
Faturamento direto 151.013.520,00 134.362.902,98 -11,03 7,78
Faturamento via agência 663.745.471,00 749.789.004,29 12,96 7,88
Total 814.758.991,00 884.151.907,27 8,52 7,87

Televisão
Faturamento direto 406.950.409,00 330.188.260,52 -18,86 19,12
Faturamento via agência 5.524.315.226,00 6.393.007.084,83 15,72 67,21
Total 5.931.265.635,00 6.723.195.345,35 13,35 59,82

TV por assinatura
Faturamento direto 19.195.861,00 16.743.042,87 -12,78 0,97
Faturamento via agência 190.972.355,00 310.153.504,19 62,41 3,26
Total 210.168.216,00 326.896.547,06 55,54 2,91

Total
Faturamento direto 1.690.792.824,00 1.726.546.204,57 2,11 100,00
Faturamento via agência 8.207.559.560,00 9.511.834.380,27 15,89 100,00
Total 9.898.352.384,00 11.238.380.584,84 13,54 100,00

Resumo da compilação dos dados do faturamento 
bruto da mídia exterior (R$)

Valores acumulados Crescimento/ 
decréscimo 
horizontal

% de 
participaçãoAgosto/2005 Agosto/2006

Eletrônicos
Faturamento direto 5.667.663,00 7.345.060,00 29,60 4,90
Faturamento via agência 8.318.509,00 12.348.664,00 48,45 4,70
Total 13.986.172,00 19.693.724,00 40,81 4,77

Mobiliário urbano
Faturamento direto 25.343.314,00 7.664.941,00 -69,76 5,11
Faturamento via agência 60.416.029,00 62.900.427,18 4,11 23,93
Total 85.759.343,00 70.565.368,18 -17,72 17,09

Móvel
Faturamento direto 4.482.944,00 9.351.675,84 108,61 6,24
Faturamento via agência 4.327.916,00 11.187.147,16 158,49 4,26
Total 8.810.860,00 20.538.823,00 133,11 4,98

Outdoor
Faturamento direto 98.978.163,00 98.880.219,38 -0,10 65,95
Faturamento via agência 128.538.334,00 152.602.178,00 18,72 58,05
Total 227.516.497,00 251.482.397,38 10,53 60,92

Painel
Faturamento direto 60.126.502,00 26.690.988,92 -55,61 17,80
Faturamento via agência 26.503.073,00 23.841.683,55 -10,04 9,07
Total 86.629.575,00 50.532.672,47 -41,67 12,24

Total
Faturamento direto 194.598.586,00 149.932.885,14 -22,95 100,00
Faturamento via agência 228.103.861,00 262.880.099,89 15,25 100,00
Total 422.702.447,00 412.812.985,03 -2,34 100,00

Os investimentos em mídia 
expandiram-se 13,5% até agosto, 
em comparação a igual período 
do ano passado, alcançando um 
total de R$ 11,2 bilhões (contra 
os R$ 9,9 bilhões de 2005). Como 
a inflação acumulada nesses 
meses foi de apenas 1,8% — de 
acordo com o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
usado pelo governo para calcu-
lar a meta de infl ação anual —, 
o crescimento real do setor no 
período foi de 8,6%. Os números 
são do Projeto Inter-Meios, es-
tudo que mede os investimentos 
publicitários na mídia brasileira, 
a partir das informações forneci-
das pelos próprios veículos (ver 
Metodologia).

O crescimento acumulado 
nesses oito meses foi menor 
do que o verifi cado no primei-
ro semestre do ano (16,8%), 
confi rmando que julho e agosto 
foram mais fracos, conforme 
os próprios veículos já vinham 
sinalizando. Tomando apenas 
julho, o incremento da verba (no 
total dos meios) foi de 8,3% em 
relação a julho de 2005.

O maior recuo ocorreu em 
agosto, quando o investimento 
foi apenas 0,8% superior ao mes-
mo mês do ano anterior. Especi-
fi camente nele o faturamento da 
TV aberta, que concentra 60% 
da verba de mídia dos anuncian-
tes, teve queda de 2,9%.

No consolidado dos dois pri-
meiros quadrimestres do ano, 
as mídias que alcançaram os 
maiores índices de crescimento 
foram Guias e listas (com 59%) 
e TV por assinatura (55,5%). 
Ambas, no entanto, representam 
partes muito pequenas do total 
dos investimentos (3,5% e 2,9%, 
respectivamente) e por isso não 
têm poder de alterar signifi cati-
vamente o resultado geral.

No caso de Guias e listas 
o faturamento subiu de R$ 
244,2 milhões nos oito primeiros 
meses de 2005 para R$ 388,3 
milhões no mesmo período de 
2006. Já a TV por assinatura 
subiu de R$ 210,2 milhões para 
R$ 326,9 milhões.

No sentido oposto, a mídia 
impressa registrou desempenho 
abaixo da média de mercado: 
os jornais tiveram apenas 6,4% 
de crescimento no período e as 
revistas, 8,5%. A participação de 
cada um desses segmentos no 
total das verbas publicitárias se 
manteve estável: 15,8% e 7,9% 
respectivamente.

Em números absolutos, o 
meio Jornal faturou R$ 1,8 bi-

Altos e baixos
Agosto fraco faz mídia crescer 13,5% nos oito primeiros meses de 2006
Eliane Pereira

lhão (contra R$ 1,7 bilhão entre 
janeiro e agosto de 2005) e o 
Revista, R$ 884 milhões (ante 
os R$ 815 milhões anteriores). 
Cinema também fi cou abaixo da 
média geral, com crescimento de 
12,3% e faturamento de R$ 35,9 
milhões (foram R$ 32 milhões no 
mesmo período de 2005). A fatia 
de mercado é de apenas 0,3%.

O pior resultado de todos foi o 
da Mídia Exterior, às voltas com a 
proibição quase total da atividade 
na capital paulista (a partir de 
2007). Como um todo o segmento 
recuou 2,3%, caindo de R$ 422,7 
milhões entre janeiro e agosto 
do ano passado para R$ 412,8 
milhões em 2006. Dentro dele, 
Mobiliário urbano (com -17,7%) 
e Painéis (-41,7%) tiveram queda 
de faturamento, enquanto Mídia 
móvel (133%), Painéis eletrôni-
cos (40,8%) e Outdoor (10,5%) 
cresceram (ver quadro).

A TV aberta continua imbatí-
vel como o meio que mais atrai as 

verbas dos anunciantes, e no pe-
ríodo analisado seu faturamento 
cresceu em linha com a média do 
mercado (13,3%), chegando a R$ 
6,7 bilhões, contra R$ 5,9 bilhões 
do ano anterior. No entanto, em 
agosto (ou seja, imediatamente 
após a Copa do Mundo) ela re-
gistrou queda de 2,9% — foram 
R$ 780 milhões faturados no 
mês, menos do que os R$ 803,4 
milhões de agosto de 2005.

A Internet passou sem grandes 
problemas pela turbulência, tendo 
crescido 56,3% em agosto e 38,6% 
no acumulado do período. No total 
o meio arrecadou R$ 219,4 milhões 
com publicidade (foram R$ 158,3 
milhões nos oito primeiros meses 
de 2005) e manteve sua participa-
ção na casa dos 2%. Para comple-
tar, o Rádio conseguiu se manter 
na média geral, tendo ampliado seu 
faturamento em 13,4%, o que dá, 
em números absolutos, um valor 
de R$ 474,2 milhões e percentual 
de participação de 4,2%.
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