
por Paulo Macedo

esquisa do Ibope Monitor di-
vulgada na semana passada

mostra que o volume bruto de
autorizações de mídia em 2007
no mercado brasileiro foi de R$
51.868,926 bilhões. A diferen-
ça, para cima, sobre 2006, é de
R$ 12.047.067 bilhões, ano em
que o mercado teve movimento
de Rs 39.821,859 bilhões (ver
tabela nesta página). O cresci-
mento é de 30,2%. O volume é
bem maior do que o projetado
por especialistas em mídia, que
esperavam uma elevação de até
7%. Apesar do cálculo do Ibo-
pe Monitor usar como base os
preços de tabela dos veículos,
sem os descontos negociados
com agências e anunciantes,
o resultado de 2007 reflete o
comportamento da economia
brasileira no ano passado, des-
colada das intempéries do mer-
cado financeiro internacional,
que absorveu a crise imobiliária
norte-americana. O crescimento
de 30,2% nos investimentos em
mídia também embute as eleva-
ções das tabelas dos veículos.

O meio televisão concentrou
50% dos investimentos dos
anunciantes, R$ 25.709,398 bi-
lhões, 1% a mais do que no exer-
cício anterior. Em 2006, as TVs
concentraram R$ 19.391,318 bi-
lhões e 49% de share. O Ibope
Monitor não faz detalhamento
por emissora, mas a Rede Globo
de Televisão é a líder do segmen-
to com mais de 60% de share. A
vice-liderança é disputada pela
Record e SBT.

Os jornais vêm em segui-
da com R$ 14.870,100 bilhões,

que representa um share de
29%. A participação teve que-
da de 2%. No ano passado, os
jornais tiveram faturamento de
R$ 12.496,695 bilhões e 31% de
share.

As revistas têm participação
de 9% com R$ 4.703,144 bilhões
de faturamento bruto. Não hou-
ve avanço em relação a 2006,
quando a fatia de mercado tam-
bém foi de 9%. As TVs por as-
sinatura mantiveram os 8% de
participação, mas o volume em
2007 foi de R$ 4.064,575 bi-
lhões, R$ i bilhão a mais do que
em 2006. As rádios dobraram o
faturamentre entre 2006 e o ano
passado. O meio contabilizou
R$ 2.098,171, com share de 4%,
em 2007 e R$ 1.040,637 no ano
anterior, quando a participação
era de 3%. Os cinemas vêm com
1%, ou R$ 333.607 milhões.
A presença do meio outdoor é
quase nula, com R$ 89.930 mi-
lhões. A pesquisa do Ibope não
contempla os investimentos em
internet que, segundo fontes,

pode ter atingido a marca de R$
500 milhões no ano passado.

O Comércio e o varejo con-
centraram 27% dos investimen-
tos brutos em mídia. A Casas
Bahia, Com R$ 2.765,590 bi-
lhões, é o maior anunciante do
País. Porém, é um número que
não contempla os descontos ne-
gociados. Segundo Casas Bahia,
o investimento real da empresa
em publicidade é de 3% do seu
faturamento que no ano passado
foi de Rs 13 bilhões. A Unilever,
com Rs 1.423,110, é o segundo
maior anunciante do mercado
brasileiro. A Caixa Econômica
Federal aparece em terceiro lu-
gar na pesquisa, com Rs 581.703
milhões. A Ambev vem em se-
guida com verba bruta de R$
537 milhões. Entre as montado-
ras, a líder é a Ford, com investi-
me,ntos de R$ 512,2 milhões. A
Fiat reservou para a publicidade
cerca de R$ 493 milhões e a Ge-
neral Motors, Rs 441,2 milhões.
O comércio e o varejo investi-
ram Rs 13,7 bilhões.
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