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O faturamento do mercado publicitário brasileiro atingiu R$ 26 bilhões em 2007, montante 9% 
acima do registrado no ano anterior, de acordo com o Projeto Inter-Meios, do Grupo M&M. O 
resultado superou a expectativa do setor, que estimava crescimento de no máximo 7%.  
 
Segundo o presidente da empresa, José Carlos de Salles Neto, no primeiro semestre o 
resultado não foi bom comparativamente ao ano anterior por causa da Copa do Mundo e das 
eleições em 2006, que puxaram os investimentos para o primeiro semestre. Mas na segunda 
metade de 2007 houve uma recuperação dos investimentos pelo fato de a economia brasileira 
viver um momento mais favorável. "Tivemos grandes verbas e desova de produtos. As 
empresas anunciaram mais para aproveitar a alta demanda", diz Salles Neto.  
 
Para o empresário, o fato mais positivo do ano foi a reversão da queda dos investimentos no 
meio jornal, depois de registrar queda desde o ano 2000. Essa retomada é explicada pelo 
aumento da circulação e pelo desempenho positivo da economia. Alguns anunciantes que são 
tradicionais no meio jornal vivem um momento próspero, como indústria automotiva, 
financeira e o varejo, investindo mais nesse meio. O faturamento dos jornais atingiu R$ 3,1 
bilhões, um acréscimo de 15,22% em relação ao ano anterior. Dos nove meios analisados, 
apenas dois apresentaram queda em 2007: mídia exterior (-16,33%), impactado pela Lei 
Cidade Limpa, da Prefeitura de São Paulo, e Guias e Listas (-13,28%).  
 
A queda nesta categoria, tradicional reduto de investimentos de empresas de pequeno porte, 
foi gerada pela diminuição do número de anunciantes por causa da inadimplência, segundo 
Salles Neto.  
 
As mídias que registraram maior expansão foram internet, TV por assinatura e cinema, que 
cresceram 45,76%, 20,65% e 23,13%, respectivamente . As salas de cinema arrecadaram R$ 
75 milhões. De acordo com o gerente de planejamento de mídia da agência Giovanni + 
DraftFCB, Vinícius Loschiavo, responsável pelo atendimento da Disney, 2007 foi marcado pela 
concentração de estréias de grandes produções, chamariz para anunciantes. No ano passado 
foram exibidos Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, Shrek Terceiro e Transformers. "Outro 
fator é que os cinemas comercializaram pacotes de mídias, aliando publicidade e eventos em 
seus espaços", afirma Ana Lucia Fugulin, professora da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM)  
 
O presidente do Grupo M&M, no entanto, pondera que o crescimento notável verificado pelas 
mídias cinema, internet e TV por assinatura aconteceu a partir de uma participação baixa no 
bolo publicitário por parte dessas mídias. "Por isso o desempenho fica acima da média quando 
o mercado está aquecido ", diz Salles Neto. O cinema recebe 0,40% do aporte publicitário. A 
TV por assinatura, com 3,36% de participação no mercado, arrecadou R$ 639,4 milhões e a 
internet, que detém 2,77% do investimento, R$ 526,665 milhões. O faturamento da internet 
obtido via agências aumentou 56,51% e somou R$ 281,953 milhões, superando pela primeira 
vez o faturamento direto, que foi de R$ 204,690 milhões. "Esse aumento decorre também do 
fato de hoje as agências estarem mais preparadas para usar a web", afirma Lica Bueno, 
diretora de mídia da agência Giovanni + DraftFCB.  
 
A televisão continua com folga na liderança, com 59,21% do investimentos. O faturamento 
subiu 8,67% e totalizou R$ 11,2 bilhões. O rádio registrou alta de 5,60% e contabilizou 
investimento de R$ 767,249 milhões. O meio revista movimentou R$ 1,6 bilhão, o que 
representou expansão de 7,18% ante o ano de 2006.  
 
Caso a economia cresça cerca de 5%, a projeção para 2008 é de crescimento de 10% do 
faturamento do mercado publicitário brasileiro sobre 2007.  
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