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O volume bruto de autorizações de mídia no País em 2006 foi de R$ 39,8 bilhões, segundo 
pesquisa divulgada pelo Ibope Monitor (ver tabelas) com base nos preços de tabela dos 
veículos. A média de descontos é de 50%, segundo especialistas ouvidos pelo Propaganda & 
Marketing.  
 
O crescimento foi de 16% em relação a 2005. A maior fatia do bolo. publicitário ficou com o 
meio televisão que teve share de 49%, 1% superior ao aho anterior. As TVs tiveram 
faturamento de R$ 19,3 bilhões com liderança da Rede Globo de Televisão com 41% de 
participação. A cidade de São Paulo é a que mais anuncia no País com 36% de share. O Rio de 
Janeiro aparece em segundo lugar com 14% e o interior de São Paulo com 8%. 
 
A pesquisa aponta que houve crescimento de 32% nas inserções comerciais nas TVs por 
assinatura. Enquanto em 2005 tiveram 7% de participação com R$ 2,3 bilhões de 
faturamento, em 2006 contabilizaram R$ 3 bilhões e 8% das verbas publicitárias. 
 
O cross entre revistas é TV por assinatura amplia o faturamento para R$ 14,4 bilhões. 
O varejo é o segmento econômico com maior verba reservada para ações de mídia com R$ 
10,8 bilhões, equivalente a 27% do bolo. Apenas a Casas Bahia investe R$ 2 bilhões. O 
empresário Michel Klein, porém, garante que a verba da empresa foi de R$ 330 milhões no 
ano passado. Pela pesquisa do Ibope, a Casas Bahia diminuiu verba comparando com 2005, 
ano em que a empresa teve R$ 2,3 bilhões. A Unilever 
  
aparece em segundo lugar com orçamento de R$ 835 milhões, o dobro de 2005. A Ambev 
aparece em terceiro com verba de R$ 481 milhões. 
 
Os mercados financeiro e de seguros investiram em mídia no ano passado R$ 3,2 bilhões. Os 
serviços ao consumidor exigiram investimento em publicidade de R$ 2,9 bilhões. Cultura, lazer 
e esporte aloca-ram cerca de R$ 2,7 bilhões, especialmente pela Copa do Mundo da Alemanha 
e as cotas vendidas antecipadamente para o Pan Americano 2007 no Rio. O segmento de 
Higiene Pessoal saltou de um faturamento de R$ 1,3 bilhão em 2005 para R$ 2 bilhões no ano 
passado. 
 
Os jornais mantêm o segundo lugar com 31% de share com faturamento bruto de R$ 19,3 
bilhões. No ano anterior os jornais tinham 33% de presença na divisão do bolo publicitário. As 
revistas aparecem em terceiro com R$ 3,6 bilhões e 9% de participação. O meio rádio garantiu 
pouco mais de R$ l bilhão. O outdo-or, vivendo inferno astral em São Paulo com a lei Kassab, 
teve R$ 124,5 milhões de faturamento bruto.  
 
O Ibope Monitor não pesquisou veiculações na internet, mas os portais e serviços de internet 
tiveram verba bruta de R$ 761 milhões em 2006. 
 
Entre as agências, a Y&R mantém a liderança pelo sexto ano consecutivo, com faturamento 
bruto de R$ 2,9 bilhões. A McCann Erickson vem em segundo com R$ 1,3 bilhão, a JWT com 
R$ 1,254 bilhão, a AlmapBBDO com R$ 1,2 bilhão e a DM9DDB com R$ l bilhão. 
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