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Time Warner domina 
mercado global de mídia
Grupo americano detém 13% da receita total das Top 30 
do setor, mas em valor de mercado perde para GE e Google 
Cibele Santos

No balanço das superpotências da 
mídia global em 2005, último ano unifor-
mizado para diferentes períodos fi scais, 
a Time Warner continuou imbatível na 
venda de espaço publicitário — US$ 
29,83 bilhões, o que representou quase 
o dobro da receita de mídia da rival mais 
próxima, News Corp. (US$ 16,73 bilhões). 
Além disso, a gigante norte-americana 
respondeu por cerca de 13% dos US$ 215 
bilhões gerados pelas 30 maiores organi-
zações de mídia do planeta, das quais as 
Top 10 abocanharam quase dois terços do 
total combinado. Segundo a pesquisa Top 
Thirty Global Media Owners, publicada 
na semana passada pela ZenithOptimedia 
(Publicis Groupe), apenas as “operações 
apoiadas em publicidade” das organi-
zações foram consideradas no período 
equivalente ao ano fi scal de 2005 (alguns 
balanços foram apresentados entre março 
e junho de 2006).

Com seu relatório de 92 páginas, do 
qual apenas alguns dados foram disponi-
bilizados à imprensa, a ZenithOptimedia 
procurou “fornecer uma medida real do 
tamanho e do poder de cada companhia 
no mercado de mídia”, o que envolve 
propriedades, operações, pessoal, partici-
pações acionárias e dados fi nanceiros.

Líderes
O poder dos Estados Unidos na área 

de mídia não é só comprovado pela Time 
Warner. Entre as Top 30, nada menos do 
que 16 organizações estão sediadas no 
país, contra apenas quatro no Japão, três 

Líderes em valor atual de mercado 
(em US$ bilhão)

Organização de mídia Valor de mercado

1 General Electric* 370,2

2 Google 145,7

3 Time Warner 84,1

4 Walt Disney 72,0

5 Yahoo 43,1

6 Directv 28,6

7 CBS 24,8

8 News Corp. 24,6

9 BSkyB 19,3

10 Clear Channel 18,0

11 Gannett 14,8

12 Tribune 7,3

*o total da GE inclui operações de mídia. Dados 
da MediaPost.com, cruzados com o ranking da 
ZenithOptimedia

Líderes em receita de mídia 
(em US$ bilhão)

Organização País Receita

1 Time Warner EUA 29,834

2 News Corp. EUA 16,726

3 General Electric EUA 14,689

4 CBS Corp. EUA 13,389

5 Walt Disney Co. EUA 13,207

6 The Directv Group EUA 12,958

7 Bertelsmann Alemanha 9,622

8 Cox Enterprises EUA 9,452

9 Advance Publications* EUA 7,536

10 Gannett EUA 7,162

11 BSkyB Reino Unido 6,772

12
Clear Channel 
Communications

EUA 6,078

13 Google EUA 6,065

14 Tribune Co. EUA 5,339

15 Yahoo EUA 5,258

16 Vivendi França 4,294

17 Mediaset Itália 4,279

18 Yomiuri Simbun Holdings* Japão 4,189

19 Viacom EUA 4,963

20 Fuji Television Group Japão 3,522

21 Asahi Simbun Co.* Japão 3,401

22 TF1 França 3,358

23 ITV Plc Reino Unido 3,346

24 Hearst Corp.* EUA 3,276

25 New York Times Co. EUA 3,152

26 Lagardère França 3,090

27 DMGT Reino Unido 3,078

28 Grupo Televisa México 2,746

29 Axel Springer Alemanha 2,693

30 NTV Japão 2,522

*estimativa da ZenithOptimedia

Empresas por país 
(no total das Top 30)

País Nº de empresas

Estados Unidos 16

Japão 4

França 3

Reino Unido 3

Alemanha 2

Itália 1

México 1

Fonte: ZenithOptimedia

na França e três no Reino Unido. As seis 
primeiras da lista são todas americanas, e 
cinco delas possuem, cada uma, ao menos 
50% de uma rede de TV aberta.

dia em volume de mídia, uma segunda 
pesquisa, também publicada na semana 
passada pela MediaPost.com, cruzou os 
dados para defi nir a popularidade des-
sas empresas perante os investidores e 
verifi cou que o valor de mercado da TW, 
atualizado, é apenas o terceiro maior 
entre as Top 30 — US$ 84,1 bilhões, ou 
quatro vezes menor do que os US$ 370,2 
bilhões da General Electric.

“O interessante é que o Google, que 
entre todas as companhias listadas pela 
ZenithOptimedia talvez seja o player 
mais puro do jogo da propaganda, está 
em segundo lugar em termos de capita-
lização e é pelo menos duas vezes maior 
do que companhias como Time Warner, 
Walt Disney Co., CBS e News Corp.”, 
observou Joe Mandese, editor do Media-
Post. Com base no avanço da receita do 
Google, analisa, que hoje é quase US$ 
11 bilhões (cerca de duas vezes o valor 
estimado pela Zenith), o portal de busca 
“poderia muito bem ter fi cado à frente 
de muitas das empresas ‘tradicionais’ do 
ranking da ZenithOptimedia.”

Mandese acredita que o cenário 
dos grupos de mídia deverá mudar 
novamente no futuro próximo em 
resultado de fusões, aquisições e par-
ticipações acionárias. Um forte sinal 
disso, acrescenta, foi uma entrevista da 
revista Fortune com Bob Wright, chefe 
da NBC Universal e vice-chairman da 
GE, na qual o executivo teria afirmado 
que uma fusão entre NBC Universal e 
Time Warner “seria um casamento de 
iguais, uma grande combinação e uma 
possibilidade real.”

A alemã Bertelsmann, sétima do ranking, 
com receita de mídia de US$ 9,6 bilhões, li-
dera todas as organizações européias. Estas 
também são representadas na lista pela 
operadora de satélite BSkyB (Reino Unido), 
o grupo de telecomunicações Vivendi e a 
TF1 (França), e a rede de TV MediaSet (Itá-
lia), respectivamente na 11a, 16a, 17a e 22a 
posições. No Reino Unido, além da BSkyB, 
foram incluídas a ITV e a DMGT.

O conglomerado asiático Yomiuri 
Shimbun Holdings, que abriga o popular 
diário Yomiuri Shimbun (lançado em 
1874, é o mais vendido do mundo), lidera 
a região com receita estimada em US$ 
4,19 bilhões, seguido por Fuji Television 
Group (US$ 3,52 bilhões), Asahi Shimbun 
Co. (US$ 3,4 bilhões) e NTV (US$ 2,52 
bilhões), que fecha o ranking.

A única companhia de língua hispânica 
incluída na lista foi o Grupo Televisa, do 
México, em 28o lugar, com receita de US$ 
2,75 bilhões.

Já na área de new media, as únicas 
representadas foram Google (13o) e Yahoo 
(15o), ambas sediadas nos EUA e com 
receitas respectivas de US$ 6,07 bilhões 
e US$ 5,26 bilhões.

Valor de mercado
Se, por um lado, a Time Warner 

domina o relatório da ZenithOptime-
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