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O mercado publicitário brasileiro cresceu 13,7% no primeiro semestre de 2008, conforme 
dados do Ibope Monitor. O valor bruto do faturamento no período, com base nos preços cheios 
das tabelas dos veículos de comunicação e sem os descontos de agências e planos de 
incentivo (Bonificações de Volume), é de R$ 26.022.701 bilhões (ver tabelas nesta página). No 
ano passado, de janeiro a junho, o faturamento bruto foi de R$ 22.454.239 bilhões. 
 
As TVs abertas ficaram com 51% dos investimentos analisados neste ano, um montante com 
R$ 13.375.309 bilhões das autorizações de mídia do período. O volume reflete a extratificação 
econômica da sociedade brasileira, mais próxima da índia do que da Bélgica, paralelo proposto 
pelo economista Edmar Bacha quando presidiu o IBGE para comparar a divisão de castas do 
País. Com todo o crescimento, a média salarial da classe C está em torno de R$ 1.500 por 
mês. As classes D/E estão pouco acima do salário mínimo. 
 
"A televisão é o maior veículo de entretenimento do País com suas novelas, shows, reality 
shows, programas jornalísticos, filmes e humorísticos. Os anunciantes vão atrás dessa 
audiência que movimenta o consumo de produtos básicos, mas também de informática, 
celulares e eletroelètrônicos", ponderou Daniel Barbará, especialista em mídia e co-presidente 
do Grupo Eugênio. "Ela tem uma estrutura que não se vê em nenhum outro meio, além de ter 
velocidade de entrega incomparável e uma relação de custo por mil favorável. O Brasil é 
grande, mas não é rico. Nesse caso, a mídia de massa em um País de dimensões continentais 
corno o nosso é supereficaz. Investir R$ 350 mil em uma inserção no Jornal Nacional ou na 
novela das 8 tem retorno imediato. Quando se prioriza targets, a história, porém, é outra", 
afirmou Daniel Chalfon, sócio e diretor de mídia da MPM. 
 
São Paulo é o Estado da federação que concentra o maior volume, com R$ 8.096.182 bilhões, 
seguido de Rio de Janeiro, com R$ 3.763.068 bilhões. Na pesquisa do Ibope Monitor, revistas 
nacionais, como Veja, Época e Isto É, por exemplo, mais TVs por assinatura, concentram o 
valor de R$ 3.930.238 bilhões. 
 
Na rubrica "Outras Praças" p total é de R$ R$ 2.351.642 bilhões. Entre as cidades relacionadas 
pelo instituto, Belo Horizonte aparece na liderança com R$ 1.130.744 bilhão, seguida de Porto 
Alegre (Rs 1.040.159 bilhão), Curitiba (R$ 778.760 milhões), Salvador (R$ 698.911 milhões), 
Recife (R$ 627.617 milhões), Fortaleza (Rs 608.383 milhões), Brasília (R$ 507.106 milhões) e 
Florianópolis (R$ 397.237 milhões). Nessas capitais, o Ibope já faz pesquisa de audiência com 
o aparelho people meeter. Segundo Dora Câmara, diretora do Ibope Monitor, essa ferramenta 
qualifica a compra de mídia nesses mercados. "Essa comprovação dá mais segurança para os 
investimentos dos anunciantes", afirmou a executiva. 
 
Anunciantes 
 
As Casas Bahia lideram entre os anunciantes, com um investimento bruto de R$ 1.419.550 
bilhão. A Unilever, controladora de marcas como Orno, Dove e Rexona, está na segunda 
colocação com R$ 851.810 milhões. A AmBev, que tem em seu portfólio Skol, Brahma, 
Original, Bohemia, Serramalte e Antarctica, aparece em terceiro lugar com Rs 299.231 
milhões, seguida de Caixa Econômica Federal com R$ 265.448 milhões. 
 
Mercados 
 
Entre os segmentos econômicos, o comércio e o varejo estão na ponta com R$ 7.153.268 
bilhões. No ano passado o volume foi de R$ 6.244.710 bilhões. Os serviços ao consumidor 
inauguram a casa de 1 bilhão. O setor contabilizou R$ 1.944,032, contra Rs 1,6 bilhão de 
período similar em 2007. Os mercados financeiro e de seguros mantiveram proximidade com o 
resultado do ano passado. Este ano, os setores tiveram faturamento bruto de R$ 1.853.830 
enquanto em 2007 o resultado foi de R$ 1.827.769. O Bradesco, Santander, Banco Real, Visa, 
Mastercard, Sul América, Banco do Brasil e Itaú são alguns dos principais anunciantes desta 
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área. O Bradesco reservou o primeiro trimestre do ano para relacionar sua marca aos jogos 
olímpicos com campanhas da Neogama/ BBH usando como protagonista o nadador Thiago 
Medeiros. 
 
Veículos, peças e acessórios reservaram  orçamento  de  R$ 1.814.309. No ano anterior o 
segmento compareceu à mídia com R$ 1,4 bilhão. Higiene pessoal e limpeza garantiu aos 
veículos R$ 1.814.309 bilhão. Esse mercado vem crescendo participação ano a ano sobretudo 
pelo crescimento de marcas como Natura, O Boticário, Nívea, Johnson & Johnson e Avon, por 
exemplo. 
 
O aquecimento das vendas de casas, terrenos e apartamentos, impulsionadas pela oferta de 
crédito, tem reflexo nos anunciantes da construção civil. O trade investiu 1,4 bilhões no 
primeiro semestre. No ano passado o investimento foi de R$ 1 bilhão. 
 
Com a restrição legal, o setor de tabacos vem diminuindo cada vez mais sua participação no 
share de segmentos anunciantes do ranking do Ibope Monitor. No primeiro semestre a 
diminuição foi de cerca de 50%: Rs 672 mil conta R$ 1.2 milhão no ano passado. 
 
Agências 
 
A Y&R, em rotina que se repete desde 2002, lidera o ranking de agências com Rs 2.193.054 
bilhões, conforme antecipado pelo propmark na edição 2213. Em seguida vêm JWT com R$ 
808.471 milhões, AlmapBBDO com R$ 749.847 milhões, DM9DDB com R$ 585.148 -milhões, 
McCann Eri-ckson com R$ 563.830 milhões, África com R$ 537.992 milhões, Ogilvy & Mather 
com R$ 487.886 milhões, Giovanni+DraftFCB com R$ 481.724 milhões, Lew'Lara\ TBWA com 
R$ 472.175 milhões e Neogama/BBH com R$ 466.319 milhões. Agências com expertise em 
marketing imobiliário estão em alta, como Eugênio, que aparece em 2Oº com Rs 255.701 
milhões. 



 



 



 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 ago. 2008. p. 13.   




