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Os jornais brasileiros faturaram R$ 1,65 bilhão com a venda de espaço para anúncios e 
classificados no primeiro semestre deste ano, receita 19,8% maior que a da primeira metade de 
2007. No mesmo período, os investimentos publicitários em mídia no país somaram R$ 9,56 
bilhões, o que significou um aumento de 16,3% sobre os primeiros seis meses do ano passado. 
Com isso, a fatia dos jornais no bolo publicitário passou a ser de 17,25%, acima dos 16,3% em 
dezembro e dos 16,7% em junho de 2007. 
 
Os dados são do Projeto Inter-Meios, coordenado pelo grupo Meio & Mensagem, e confirmam um 
processo de recuperação dos jornais, que começou no ano passado, quando o setor voltou a 
ampliar sua fatia no bolo publicitário nacional depois de sete anos de perdas de participação de 
mercado. 
 
Além do faturamento com anúncios em alta, o bom momento do setor revela-se também nos 
números de circulação. Dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC) mostram que, no 
primeiro semestre, a média diária dos 103 jornais filiados cresceu 8,1% em relação à média dos 
primeiros seis meses de 2007 — passou de 4,06 milhões para 4,39 milhões de exemplares por 
dia. 
 
Por trás desse ganho está a maior agressividade dos jornais na busca por novos leitores, 
especialmente na classe C. Os jornais estão aprendendo a falar com esse público, e os 
anunciantes se valem disso — diz o diretor-executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), 
Antônio Athayde. José Carlos de Salles Neto, presidente do grupo Meio & Mensagem, vê o 
aumento da participação dos jornais nos investimentos publicitários como reflexo do bom 
desempenho da economia, particularmente dos setores imobiliário, automobilístico e do varejo, 
que são grandes anunciantes. A isso, continua, deve-se somar a modernização dos 
departamentos comerciais das empresas jornalísticas, que simplificaram as tabelas de preços 
dos anúncios e estreitaram o relacionamento com as agências e os anunciantes. 
 
Essa recuperação é fruto de um trabalho mais qualificado no mercado, somado ao aumento de 
circulação — diz Salles Neto. 
 
Com relação à expansão de 16,3% dos investimentos publicitários no primeiro semestre, o 
presidente do Meio & Mensagem observa que esse ritmo não deve se manter até o fim do ano. 
Segundo ele, o primeiro semestre de 2007 não foi bom para o mercado publicitário, o que 
ajudou a puxar o crescimento na primeira metade deste ano. 
 
Neste semestre, esse índice (16,3%) tende a cair, porque tivemos um segundo semestre 
bastante pujante ano passado — diz Salles Neto, que prevê um crescimento de 12% para o 
mercado publicitário, que movimentou R$ 26 bilhões em 2007. 
 
As TVs abertas mantiveram-se no topo do ranking de faturamento com publicidade no período 
de janeiro e junho, com R$ 5,6 bilhões, 14,8% acima do registrado um ano antes. 
 
Outro destaque na pesquisa realizada pelo Projeto Inter-Meios foi o crescimento acelerado da 
publicidade na internet, que chegou a 45% nos últimos 12 meses. O faturamento, que era de R$ 
221 milhões em 2007, passou agora para R$ 321 milhões. 
 
Nesse ritmo, a publicidade na internet já deixou para trás as TVs por assinatura, que faturaram 
R$ 312 milhões com anúncios no primeiro semestre; a mídia exterior (outdoors), que faturou R$ 
267 milhões; e os guias e listas, cujas receitas publicitárias foram de R$ 206 milhões.  
 
 
Leia mais: 



Após 15 anos, anúncio online segue crescendo 
 
Desafio é vencer a antipatia de usuários a 'artimanhas' da rede 
 
A pesquisa Predictions 2009 TMT (Tecnologia, Mídia e Telecomunicações), realizada pela 
consultoria Deloitte a partir de entrevistas com seis mil sócios e gerentes da empresa em todo o 
mundo, aponta que, ao completar 15 anos, a publicidade online tende a crescer, mas terá de 
enfrentar a também crescente antipatia dos consumidores ao que consideram artimanhas — 
como o rastreamento do comportamento de usuários de internet. Na avaliação dos executivos 
entrevistados pela pesquisa, o ano de 2008 irá marcar o primeiro passo da competitividade da 
internet com as mídias tradicionais. 
 
Ainda de acordo com a pesquisa, a internet exercerá influência nos rumos que tomará a TV. 
Segundo os entrevistados, a TV no formato tradicional continuará viva e irá conviver lado a lado 
com a TV para a internet, cada uma com seu papel e atendendo a públicos distintos. 
 
A música também está entre as tendências de mídia apontadas pela pesquisa. Mas o 
levantamento feito pela Deloitte mostra que, ao contrário do que acontece atualmente, a música 
deverá se tornar "física" novamente. Ou seja, a indústria deverá apelar para a venda de músicas 
nos tocadores de MP3, sejam singles ou álbuns inteiros. 
 
A convergência de mídias continua na pauta de discussões em 2008, segundo os entrevistados 
da pesquisa. A tendência é unir novas mídias às tecnologias para poder gerar produtos e 
serviços, baseados em fusões e aquisições de companhias complementares. Meio ambiente e 
sustentabilidade também vão influenciar a indústria de mídia e consumidores, diz ainda a 
pesquisa da Deloitte. 
 
O levantamento também mostra que as empresas de telecomunicações terão de se comunicar 
ainda mais para acompanhar o avanço de novas mídias. E que os aparelhos com manuseio mais 
simples do que os encontrados hoje estarão no foco da indústria.  
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