
Metodologia
O Inter-Meios é um relatório de 

investimento em mídia no País tabulado 
pela empresa de auditoria Pricewaterhou-
seCoopers com exclusividade para a Edi-
tora Meio & Mensagem, que coordena 
o projeto. O trabalho mede, mês a mês, os 

investimentos em veiculação feitos pelos 
anunciantes na mídia brasileira. Estima-se 
que ele mensure 90% do total das verbas. 
Os participantes encaminham seus dados 
diretamente para a Price. Informações 
completas podem ser obtidas no endereço 
www.projetointermeios.com.br.Nota: os faturamentos referentes à categoria Outros, publicados a partir de abril, não têm comparativo com o ano de 2006,

pois o regulamento da mídia internet foi modificado em 2007, agregando valores sobre a receita de links patrocinados

Faturamento bruto por meio (em R$)
Valores acumulados Crescimento/

decréscimo
% de 

participação12/2006 12/2007
Cinema

Faturamento direto 8.007.699,54 12.928.192,00 61,45 0,48
Fatur. via agência 53.023.479,59 62.219.384,96 17,34 0,38
Total 61.031.179,13 75.147.576,96 23,13 0,40

Guias e listas
Faturamento direto 565.639.331,00 490.410.465,39 -13,30 18,03
Fatur. via agência 2.921.096,14 2.638.793,25 -9,66 0,02
Total 568.560.427,14 493.049.258,64 -13,28 2,59

Internet
Faturamento direto 181.164.525,57 204.690.638,62 12,99 7,53
Fatur./permuta 0,0 437.172,00 0,0 100,00
Fatur. via agência 180.147.269,94 281.953.176,32 56,51 1,74
Fatur./outros 0,0 39.584.040,00 0,0 100,00
Total 361.311.795,51 526.665.026,94 45,76 2,77

Jornal
Faturamento direto 720.614.007,86 741.974.220,41 2,96 27,28
Fatur. via agência 1.975.445.574,49 2.364.337.120,42 19,69 14,55
Total 2.696.059.582,35 3.106.311.340,83 15,22 16,34

Mídia exterior
Faturamento direto 230.243.038,84 204.567.374,89 -11,15 7,52
Fatur. via agência 410.169.143,81 331.255.472,53 -19,24 2,04
Total 640.412.182,65 535.822.847,42 -16,33 2,82

Rádio
Faturamento direto 173.847.128,26 181.433.083,83 4,36 6,67
Fatur. via agência 552.743.663,39 585.816.825,12 5,98 3,61
Total 726.590.791,65 767.249.908,95 5,60 4,04

Revista
Faturamento direto 228.437.297,36 265.413.539,59 16,19 9,76
Fatur. via agência 1.273.673.875,95 1.344.494.360,83 5,56 8,28
Total 1.502.111.173,31 1.609.907.900,42 7,18 8,47

Televisão
Faturamento direto 513.286.439,40 588.328.398,25 14,62 21,63
Fatur. via agência 9.841.593.347,67 10.664.507.555,66 8,36 65,64
Total 10.354.879.787,07 11.252.835.953,91 8,67 59,21

TV por assinatura
Faturamento direto 27.090.349,14 30.192.914,38 11,45 1,11
Fatur. via agência 502.887.547,30 609.207.918,94 21,14 3,75
Total 529.977.896,44 639.400.833,32 20,65 3,36

Total
Faturamento direto 2.648.329.816,97 2.719.938.827,36 2,70 100,00
Fatur. via agência 14.792.604.998,28 16.246.430.608,03 9,83 100,00
Total 17.440.934.815,25 19.006.390.647,39 8,98 100,00

Bolo publicitário total no Brasil
Valores correntes – R$ milhões 

2006 2007
Investimento
bruto em mídia

17.441 19.006

+ complemento 1.938 2.112
Total extrapolado 19.379 21.118
+ produção comercial* 4.546 4.954
Bolo publicitário total 23.924 26.072

*produção comercial: 19%

O ano não teve Copa do Mundo, mas 
teve Jogos Pan-americanos. O Brasil 
continuou crescendo, apesar dos sola-
vancos no mercado norte-americano. 
E a indústria publicitária, surfando na 
onda do bom desempenho da economia, 
fechou 2007 com faturamento total de 
R$ 26 bilhões (US$ 13,7 bilhões), de 
acordo com o resultado consolidado do 
Projeto Inter-Meios. O cálculo já inclui 
as verbas destinadas à produção de peças 
publicitárias (ver Metodologia).

O montante é 9% superior ao total de 
2006. Descontada a inflação do período, 
na casa dos 4,5% (de acordo com o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo, utili-
zado pelo governo para calcular a meta 
de inflação anual), chega-se a um cresci-
mento real de 5%. Com isso, a indústria 
da comunicação passa a representar 
1,05% do Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional, estimado em US$ 1,31 trilhão 
pelo Banco Central. 

O Projeto Inter-Meios mede os 
investimentos feitos em mídia pelos 
anunciantes a partir de dados fornecidos 
pelos próprios veículos, que informam 
aos auditores da PricewaterhouseCo-
opers seus números de faturamento. 
Atualmente, participam do projeto 333 
empresas de comunicação, que recebem 
cerca de 90% das verbas investidas em 

mídia no País. A partir daí é calculado 
o valor dos 10% restantes e acrescido 
o investimento na produção das peças 
publicitárias, estimado em 19% do bolo 
publicitário total (ver quadro).

A avaliação dos executivos de mídia é 
que o crescimento de 9% é um resultado 
a ser comemorado, especialmente se 
considerarmos que 2007 foi um ano sem 
grandes eventos. O desempenho positivo 
deve-se, basicamente, à boa performance 
econômica, apontada por indicadores 
como o crescimento da produção indus-
trial, que no ano passado chegou a 6% 
— impulsionado pela demanda interna 
de bens de consumo, principalmente 
duráveis, como automóveis e eletrodo-
mésticos, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Outro indicador favorável é o aumento 
das vendas no varejo, da ordem de 4,4% só 
no mercado paulista, conforme cálculo da 
Federação do Comércio do Estado de São 
Paulo (Fecomercio-SP). O nível de emprego 
na indústria paulista cresceu 6,1% em 2007, 
de acordo com a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), e a renda das 
famílias manteve a curva ascendente.

Nem tudo foram flores para os veículos 
no ano passado. O setor, no seu conjunto, 
teve desempenho negativo na primeira 
metade de 2007, da ordem de 3,6%. O 

resultado foi bastante influenciado pelo 
fato de a base de comparação (ou seja, o 
primeiro semestre de 2006) ter sido alta, 
em virtude dos projetos relativos à Copa 
da Alemanha e da concentração de verbas 
de órgãos públicos no período (por conta 
da lei eleitoral, que limita a propaganda 
oficial antes das eleições).

A reabilitação começou já no mês de 
julho e deslanchou até o fim do ano. O mer-
cado conseguiu recuperar a queda anterior 
e fechar com um bom resultado. Dentre os 
meios pesquisados, apenas guias e listas e 
mídia exterior tiveram desempenho nega-
tivo, de 13,3% e 16,3%, respectivamente. 
Todos os demais cresceram, com destaque 
para a internet, que registrou salto de 
45,7% no faturamento.

A segunda maior expansão foi do 
cinema, com 23,1%, seguido da TV por 
assinatura, com 20,6%. O ano foi bom 
também para o meio jornal, que fechou 
15,2% acima do exercício anterior. A TV 
aberta ficou em linha com o desempenho 
geral, enquanto rádio (5,6%) e revistas 
(7,2%) cresceram abaixo da média. 

Tela quente
Responsável por 59,2% do total das 

verbas investidas em mídia, a televisão 
aberta deu o tom do mercado, crescendo 
8,7% no ano. O faturamento das emissoras 
de TV alcançou a cifra de R$ 11,2 bilhões, 
resultado que ficou dentro do previsto, na 
opinião de profissionais do meio. 

“A TV aberta, a mídia de massa mais 
rentável e eficiente do mercado brasileiro, 
mais uma vez teve um desempenho positi-
vo, manteve a sua participação em níveis 
elevados, em torno de 60%, e apresen-
tou crescimento relevante”, comemora 
o diretor de marketing da Rede Globo, 
Anco Saraiva. “Para 2008, esperamos uma 
economia aquecida, o que certamente 
ajudará o mercado a crescer”, completa.

A Bandeirantes fechou 2007 com fatu-
ramento 28% superior ao de 2006, garante 
o diretor executivo comercial da rede, Mar-
celo Mainardi. Ele credita esse resultado à 
transmissão do futebol, ao bom desempe-
nho dos telejornais da casa e à cobertura 
de eventos como os Jogos Pan-americanos 
e a Festa do Peão de Barretos. 

“Com a volta à grade dos campeona-
tos Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil 
e Sulamericana trouxemos clientes que 
estavam fora dos nossos breaks. Para este 
ano, todas as cotas do futebol já foram 
vendidas, e ainda teremos a Olimpíada, 
que é um evento muito maior do que o 
Pan-americano”, afirma Mainardi.

Os patrocinadores do futebol da Band 
são cerveja Sol, Kia Motors, Caixa Econô-
mica Federal (CEF), Casas Bahia e Yamaha, 
além de Sky no top de 5 segundos. O pacote 
da Olimpíada já tem quatro cotas vendidas, 
para Sadia, Ford, CEF e Petrobras, e uma 
em aberto. A Embratel ficou com o top. 

O executivo aponta ainda o cresci-
mento de anúncios de imóveis, reflexo 
do aquecimento do setor mas também 
da proibição de publicidade exterior em 
São Paulo (pela Lei Cidade Limpa), que 
teria motivado os anunciantes a investir 
em outras mídias.

Depois do susto, final feliz
Mercado publicitário cresce 9% em 2007, após um primeiro semestre de números negativos
Eliane Pereira

Participação por meio (%)

Cinema — 0,40

Internet — 2,77
Mídia exterior — 2,82

Guias e listas — 2,59

TV por assinatura — 3,36
Rádio — 4,04

Revista — 8,47Jornal — 16,34

Televisão — 59,21

Saraiva, da Globo: TV é a mídia de massa mais rentável
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Resumo do faturamento bruto (em R$)
Mídia exterior

Valores acumulados Crescimento/
decréscimo 

% de 
participação12/2006 12/2007

Eletrônicos
Faturamento direto 12.158.609,00 15.685.857,02 29,01 7,67
Fatur. via agência 20.980.093,00 23.964.310,50 14,22 7,23
Total 33.138.702,00 39.650.167,52 19,65 7,40

Mobiliário urbano
Faturamento direto 13.718.899,00 16.419.580,20 19,69 8,03
Fatur. via agência 114.838.936,85 104.279.978,60 -9,19 31,48
Total 128.557.835,85 120.699.558,80 -6,11 22,53

Móvel
Faturamento direto 16.203.740,00 12.087.745,61 -25,40 5,91
Fatur. via agência 17.936.999,81 15.464.125,44 -13,79 4,67
Total 34.140.739,81 27.551.871,05 -19,30 5,14

Outdoor
Faturamento direto 146.747.223,55 136.791.804,22 -6,78 66,87
Fatur. via agência 219.245.998,44 171.666.847,16 -21,70 51,82
Total 365.993.221,99 308.458.651,38 -15,72 57,57

Painel
Faturamento direto 41.414.567,29 23.582.387,84 -43,06 11,53
Fatur. via agência 37.167.115,71 15.880.210,83 -57,27 4,79
Total 78.581.683,00 39.462.598,67 -49,78 7,36

Total
Faturamento direto 230.243.038,84 204.567.374,89 -11,15 100,00
Fatur. via agência 410.169.143,81 331.255.472,53 -19,24 100,00
Total 640.412.182,65 535.822.847,42 -16,33 100,00

Representatividade dos dados
TV aberta 99%

TV por assinatura 95%

Cinema 95%

Internet 93%

Revista 90%

Guias e listas 80%

Jornal 63%

Mídia exterior 60%

Rádio 50%

Na telinha
Dona do maior índice de crescimento 

no ano (45,7%), a internet fechou 2007 
com faturamento de R$ 526,7 milhões, 
ante os R$ 361,3 milhões do exercício 
anterior. Com um detalhe: foi a única mí-
dia que não registrou queda em nenhum 
mês, em relação aos mesmos meses de 
2006. Com esse resultado, a internet 
praticamente dobrou sua participação no 
total das verbas publicitárias nos últimos 
cinco anos, subindo de 1,5% em 2003 
(quando passou a integrar o Projeto 
Inter-Meios) para 2,8% em 2007.

“Esse share de 2,8% não representa a 
grandeza da internet na vida das pessoas, 
mas é um passo importante para o meio no 
mercado brasileiro”, avalia o presidente do 
capítulo nacional do Internet Advertising 
Bureau (IAB Brasil), Paulo Castro. Ele 
lembra que, com estimados 40 milhões de 
internautas (segundo o Ibope), o Brasil 
já está entre os dez maiores mercados do 
mundo, e esse número só tende a crescer, 
com a queda dos preços dos computadores 
e o aumento do tempo de navegação.

“Só a TV aberta e o rádio falam com 
mais pessoas do que a internet, mas o 
rádio é um meio muito pulverizado para os 
anunciantes. Veiculando nos dez princi-
pais portais pode-se alcançar praticamen-
te 100% da audiência na rede”, pondera 
Castro, ao apostar na continuidade do 
crescimento acelerado da rede mundial 

de computadores como mídia de massa.
A opinião é compartilhada por Maurício 

Palermo, diretor comercial do portal Terra. 
“A internet já deixou de ser o patinho feio dos 
planos de mídia. Além disso, não depende de 
um evento específico — como uma compe-
tição esportiva — para crescer”, afirma, ao 
garantir que o desempenho do Terra acom-
panhou o do mercado. Para 2008, a projeção 
do portal é de expansão de 35%.

TV paga
A TV por assinatura também se saiu 

muito bem, faturando R$ 639,4 milhões 
em 2007, o que dá 20,6% acima do ano 
anterior. Apesar do bom resultado, e a 
exemplo da internet, sua participação 
no bolo publicitário total ainda é peque-
na (3,4%). A boa notícia é que ela vem 
crescendo ano a ano, tendo praticamente 
dobrado nos últimos cinco anos — era de 
1,7% em 2003. Vale lembrar ainda que 
2006 já havia sido muito bom para o meio 
por conta da Copa do Mundo, que puxou 
para cima o faturamento dos canais de 
esportes. O diretor comercial da Globo-
sat, Fred Muller, lembra que a TV paga já 
alcança 15 milhões de pessoas e não pode 
mais ficar fora dos planos de mídia. 

“Houve um momento, ao final do 
primeiro semestre, que não dava para 
entender o que estava acontecendo, 
pois o Pan-americano não foi um grande 
alavancador de resultado. Mas, a partir 
de julho, o mercado reagiu de forma 
consistente”, lembra o vice-presidente de 
vendas publicitárias da Turner Internatio-
nal do Brasil, Rafael Davini. Segundo ele, 
o crescimento da Turner em publicidade 
ficou na casa dos 50%.

Para Alberto Niccoli, vice-presidente 
de vendas publicitárias da Sony Pictures 
Television International, a performance do 
meio ficou acima da sua expectativa, que 
era de 15%. “Aos poucos a TV paga está 
conseguindo alcançar o primeiro objetivo 
a que nos propusemos: chegar aos 4% de 

Os jornais têm bons motivos para 
comemorar os números de 2007. O ano 
começou com o freio de mão puxado — nos 
meses de janeiro a abril o faturamento foi 
inferior ao do mesmo período de 2006. Mas, 
a partir de maio, a situação se inverteu e o 
meio conseguiu chegar em dezembro com 
crescimento de 15,2%, acima da média do 
mercado. No total, os veículos faturaram R$ 
3,1 bilhões, contra R$ 2,7 bilhões em 2006. 
Com isso, o share finalmente parou de cair 
e voltou ao patamar de 2005, na casa dos 
16,3%. Um bom resultado, mas ainda longe 
dos 21,5% de participação que os jornais 
tinham no ano 2000.

“Atribuímos o excelente desempenho 
do meio a uma soma de fatores, que vão 
desde o aquecimento da economia como 
um todo até o resultado obtido em setores 
que utilizam o jornal como mídia prioritária, 
como o de imóveis. Além disso, tivemos 
entrada ou incremento de investimento 
de setores que não utilizavam o meio com 
freqüência”, analisa Cláudio Santos, diretor 
corporativo comercial do Grupo Estado. A 
expectativa de crescimento do grupo para 
2008 é da ordem de 8%. “O ano começou 
bem e em janeiro já obtivemos um resultado 
superior ao planejado”, afirma Santos.

Os projetos especiais também ajudaram a 
turbinar o desempenho da Folha de S. Paulo, 

comercializa publicidade em cerca de 500 
salas, Marcelo Silveira aposta em dois fato-
res para cravar uma expectativa de cresci-
mento de 15% a 18% para o meio neste ano: 
a boa safra de filmes e o fato de a Olimpíada 
não ser um evento tão mobilizador quanto 
a Copa. “Além disso, o mercado imobiliário 
está descobrindo a mídia cinema e deve 
continuar a anunciar em 2008”, acredita.

Dentre as mídias eletrônicas, o rádio foi 
o que apresentou o desempenho mais mo-
desto: 5,6% de crescimento e faturamento 
de R$ 767,2 milhões. Ao contrário da TV por 
assinatura e da internet, ele vem perdendo 
participação no total das verbas publicitá-
rias: seu share era de 4,9% em 2000 e che-
gou a 2% em 2007, o nível mais baixo dessa 
década. É preciso destacar, entretanto, que 
muitas emissoras ainda não participam do 
Inter-Meios, o que prejudica a represen-
tatividade do meio (ver quadro). 

participação no bolo publicitário. Temos 
bons produtos e muita ‘bala na agulha’ para 
crescer, principalmente com o aumento do 
volume de produções nacionais nos canais”, 
analisa. Muller, da Globosat, aposta também 
em um novo aumento dos investimentos 
das empresas de telecomunicações

Na telona
A venda de espaços publicitários nos ci-

nemas cresceu ainda mais do que a da TV por 
assinatura (23,1%), mas a verba destinada 
a essa mídia ainda é muito tímida: apenas 
R$ 75,1 milhões em 2007, o que equivale a 
0,4% do total. Uma possível explicação para 
esse resultado é que a base de comparação 
(2006) é menor, pois eventos como a Copa 
do Mundo acabam por carrear verbas que, 
de outra forma, seriam investidas em outros 
meios, como o cinema. 

Vice-presidente da Kinomaxx, que 

conforme explica o diretor executivo comercial 
do Grupo Folha, Antônio Carlos de Moura. Fo-
ram mais de 300 ao longo do ano. “Quanto maior 
a concorrência, mais o jornal é utilizado, pois é 
um meio que comprovadamente vende produ-
tos”, diz Moura, ao adiantar que o crescimento 
da Folha, em publicidade, foi de 17%.

Além disso, as revistas Morar, Lugar, Mais 
Dinheiro e Moda, que circulam com o jornal, 
ganharam periodicidade trimestral (a Morar 
tornou-se mensal) e ajudaram a atrair anun-
ciantes que não usavam o meio habitualmente. 
“Os setores de automóveis e imóveis foram o 
carro-chefe das vendas de publicidade, mas 
a indústria e o segmento financeiro também 
cresceram”, informa o executivo.

Para Oscar Mattos, diretor de publicida-
de da Infoglobo em São Paulo, a expansão 
ficou acima da expectativa. Segundo ele, na 
Infoglobo (que publica os jornais O Globo, 
Extra e Expresso, no Rio de Janeiro, e Diário 
de S. Paulo e Globo On Line) o faturamento 
publicitário subiu 15%. “Um conjunto de 
fatores contribuiu para chegarmos a esse 
resultado: nossos produtos estão muito bem 
posicionados no Rio e temos jornais para 
todos os públicos. Em São Paulo, a proposta 
do Diário — de ser um jornal metropolitano, 
com foco na cidade — vai sendo entendida 
por anunciantes e leitores. Fechamos 2007 
com o maior incremento em circulação em 

A má notícia é que o meio vem perden-
do participação: tinha 10,6% do bolo em 
2000/2001, fatia que caiu para 8,3% em 
2004. Houve recuperação em 2005 (8,8%), 
mas os dois últimos anos foram de queda: 
8,6% em 2006 e 8,5% em 2007.

No vermelho
Os meios mídia exterior e guias e listas 

foram os lanterninhas do ano, o primeiro 
com queda de 16,3% e o segundo com -
13,3%. No caso da publicidade externa, ape-
nas os painéis eletrônicos tiveram aumento 
de faturamento (19,6%), subindo de R$ 
33,1 milhões em 2006 para R$ 39,6 milhões 
em 2007 (ver quadro). Todas as demais 
subdivisões tiveram recuo — o maior foi do 
segmento painéis (49,8%).

No caso de guias e listas, a verba baixou 
de R$ 568,5 milhões em 2006 para R$ 493 mi-
lhões em 2007. “Na Publicar não houve crise. 
Nosso crescimento acompanhou a inflação. 
Na internet, com o Listaonline, crescemos 
80%. Pesquisa do Datafolha mostra que o 
hábito de consultar listas telefônicas não 
mudou do ano passado para cá. O que esta-
mos fazendo é buscar novas alternativas de 
distribuição”, conta Daniela Barakat, gerente 
de comunicação da Publicar do Brasil, que 
publica os guias Listel, Editel e Guia Mais, 
além de oferecer o site Listaonline. 

São Paulo e um crescimento publicitário bem 
acima do planejado”, afirma Mattos.

Já para os editores de revistas o resultado 
não foi tão feliz, apesar de o meio ter atingido 
crescimento próximo da média do mercado 
(7,2%). O faturamento ficou na casa de R$ 
1,6 bilhão, acima do montante de R$ 1,5 bi-
lhão do ano anterior. O que salvou o ano foi 
o segundo semestre, pois no primeiro houve 
recuo de 2,8% nas verbas publicitárias apli-
cadas nessa mídia. 

Jornais comemoram aumento de participação

Daniela Barakat, da Publicar: em busca 
de novos canais de distribuição

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1298, 3 mar. 2008. Inter-Meios, p. 30-31.


