
Propaganda cresce 9,3%; abaixo do previsto para 2006 
Sandra Azedo / Camila Teich 
 
Ainda assim, maior parte do setor vê um resultado positivo. Números são do Projeto Inter-
Meios.  
 
Para o segmento da propaganda há pelo menos duas formas de analisar os resultados 
divulgados pelo Projeto Inter-Meios (Editora Meio & Mensagem), que apontam um crescimento 
nominal de 9,3% deste mercado em 2006. Isso significa que o bolo publicitário total foi de R$ 
23,924 bilhões no ano passado, em comparação com os R$ 21,894 bilhões do ano retrasado. O 
crescimento real, descontada a inflação, que atingiu 3,14% de acordo com o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 5,94%.  
 
Há quem diga que este desempenho de pouco mais de 9% não chega a ser totalmente 
decepcionante, mas deixa um pouco a desejar, já que o esperado era algo próximo de 15%.  
 
Mas também existem aqueles publicitários que vêem o número de forma positiva, como uma 
consolidação do crescimento do setor.  
 
De acordo com o presidente da Editora Meio & Mensagem, José Carlos de Salles Gomes Neto, 
o mercado esperava por um crescimento nominal da ordem de 12% a 13%. "No primeiro 
semestre tivemos um crescimento de 17%, enquanto no segundo ficamos na marca dos 3%. 
Já esperava-se uma diferença entre os dois semestres, em razão de um concentrar a Copa do 
Mundo e o outro, as eleições. Mas a queda foi além", afirma Salles Gomes.  
 
O executivo lembra que até mesmo os anúncios de governo pesam nesta hora. "Isso porque, 
em ano de eleição, eles só podem ir para a mídia até 30 de junho", informa. Salles Gomes 
ressalta que o segundo semestre mostrou que o mercado preferiu esperar para ver como 
seriam os resultados das eleições e a postura do presidente. "Aquele ‘efeito Lula’ já não existia 
mais. De qualquer forma, os anunciante ficaram à espreita", completa.  
 
Salles Gomes lembra, porém, que este não é exatamente um resultado negativo. "Pode até ser 
frustrante, mas não significa que as empresas foram mal. Elas estão num momento bom, de 
rentabilidade. Além disso, as próprias companhias de mídia, de 2003 para cá, vêm se 
recuperando, pagando suas dívidas", opina o presidente da Editora M&M, para quem em 2007 
o crescimento do mercado publicitário deverá chegar a 8%.  
 
Nos dados do Projeto Inter-Meios, o investimento bruto em mídia chegou a R$ 17,441 bilhões 
em 2006 (ante R$ 15,961 bilhões de 2005). Neste valor, é computado cerca de 90% do que o 
mercado investiu, isso porque nem todos os veículos divulgam os seus resultados ao Projeto 
Inter-Meios. Estima-se, portanto, que o não-informado chegue a 10%. Com o complemento de 
R$ 1,938 bilhão, mais o investimento em produção comercial, de R$ 4,546 bilhões, o bolo 
publicitário total atingiu R$ 23,924 bilhões em 2006. 
  
Internet e TV paga em alta  
 
Diversos segmentos são analisados neste estudo. O único que obteve decréscimo foi o de 
mídia exterior, que caiu 5,91%, em 2006, comparando com 2005. A divulgação da chegada da 
lei Cidade Limpa, que estava por vir (começou em 2007), pode ter influenciado os anunciantes 
da cidade de São Paulo. Ela proíbe todo tipo de comercial em outdoor, painéis, mobiliário 
urbano, etc.  
 
O grande destaque, no entanto, ficou por conta de duas categorias: TV paga e internet. A 
televisão por assinatura apresentou salto de 41,62%, representando pouco mais de 3% do 
investimento bruto em mídia. Somou uma verba de R$ 529,977 milhões em 2006.  
 
A internet, com o desempenho apresentado, mostra ser uma opção que vem ganhando não 
apenas espaço no discurso das agências, como nos investimentos reais. Pela primeira vez a 
internet supera os 2% de participação no investimento bruto em mídia, chegando a 2,07%. O 



crescimento foi de 36% comparando com 2005. O volume total do investimento em internet 
chegou a R$ 361,311 milhões. "É preciso lembrar que as bases de comparação ainda são 
pequenas para estas mídias que obtiveram crescimentos maiores", ressalta o presidente-
executivo da NeogamaBBH, Roberto Mesquita.  
 
Para o executivo de agência, o crescimento geral não deixa de ser sólido. "Mesmo ficando 
abaixo do esperado, ainda é um bom resultado", diz Mesquita, para quem o grande volume do 
primeiro semestre nada mais foi do que uma antecipação de verbas. "Copa do Mundo 
favorece, mas o mesmo não pode-se dizer dos fatos políticos. As empresas sempre preferem 
esperar a reação do governo’, conclui Mesquita, da NeogamaBBH, agência que no ano passado 
conseguiu um crescimento de 57%.  
 
Meios tradicionais  
 
Quanto aos meios tradicionais, a situação é a seguinte. A televisão continua com a maior parte 
dos investimentos em mídia, chegando a R$ 10,354 bilhões, ante os R$ 9,507 bilhões de 2005.  
 
O crescimento foi de 8,91%. A TV, portanto, representou, em 2006, 59,37% dos 
investimentos em mídia.  
 
No caso das revistas, houve um salto de 7%, passando para R$ 1,502 bilhão, de R$ 1,403 
bilhão em 2005. A participação no total é de 8,61%. O meio rádio cresceu 8,73%, com 
participação de 4,17%, enquanto os jornais tiveram acréscimo de 3,63%, com participação de 
15,46%, ou seja, concentrando R$ 2,696 bilhões do investimento bruto em mídia. Lembrando 
que todos estes percentuais são considerados a partir do investimento bruto em mídia (R$ 
17,441 bilhões) e não do bolo publicitário total (R$ 23,924 bilhões), que soma até o volume de 
produção comercial.  
 
"A eleição se prolongou por todo o segundo semestre, o que acabou inibindo os 
investimentos", considera o vice-presidente-executivo de mídia da McCann-Erickson, Angelo 
Franzão. Para Franzão, existem indicadores - como o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) - que podem ajudar nos resultados de 2007.  
 
Franzão, que este ano é o jurado brasileiro da categoria Media, do Festival de Cannes, 
comenta que o crescimento do faturamento de TV paga é um reflexo do amadurecimento do 
meio. "Além da ampliação de assinantes - hoje são mais de 4 milhões no País - esta mídia já 
está consolidada para determinados segmentos, como esportes", diz o VP.  
 
Na opinião de Franzão, a internet, um dos destaques de 2006, teve sua dimensão ampliada, 
atraindo cada vez mais os grandes anunciantes. "Existe a sensação de que quem não está na 
internet está perdendo alguma coisa", diz Franzão.  
 
O presidente da agência Loducca, Celso Loducca, até concorda que o mercado previa um 
crescimento maior da propaganda para 2006 e considera ainda que estes dados podem ter 
algumas explicações. "A Copa do Mundo não foi tanto quanto imaginávamos e até mesmo fato 
de o Brasil ter perdido a competição influencia de forma negativa", aponta Loducca.  
 
Para o publicitário, 2007 começou com menos euforia que 2006, somente pelo fato de não ter 
Copa do Mundo, no entanto isso não significa que será um ano ruim. A Loducca, que faz parte 
do Grupo MPM, conseguiu uma receita cerca de 23% maior em 2006, comparando com 2005.  
 
Já para este ano, a expectativa é de um salto de pelo menos 30%, também considerando 
receita.  
 
O presidente da MatosGrey, Silvio Matos, não considera os 9,3% um bom crescimento. 
"Esperávamos algo superior a 10%, ou seja, de pelo menos dois dígitos", diz Matos, ao avaliar 
que entre o fim da Copa do Mundo e as eleições houve um período ruim para a propaganda 
brasileira. "Talvez tenha sido uma parada estratégica dos anunciantes, que preferiram avaliar 
o novo cenário presidencial." Silvio Matos diz que as expectativas para 2007 são boas. "A 



economia esta indo bem, o que se reflete na propaganda", menciona o criativo, ao revelar que 
sua agência deverá crescer 50% neste ano.  
 
O sócio-diretor da agência F/Nazca S&S, Ivan Marques, tem uma visão um pouco diferente dos 
outros publicitários. Diz que os 9,3% "representam um crescimento bastante significativo, que 
corresponde a quase o dobro do crescimento do PIB (2,9%)". Lembrando que em números 
reais, o salto da propaganda foi de 5,94%. "Isso mostra a consolidação do mercado da 
propaganda no Brasil, que há alguns anos vem crescendo acima de 5%. Há também que 
destacar que existem setores, como de eletrodomésticos, que estão investindo não apenas no 
varejo", diz Marques. A F/Nazca acaba de conquistar a conta da Electrolux.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 mar. 2007. Comunicação, p. C6. 
 


