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O crescimento da economia 
nacional em 2007 incrementou 
os números do faturamento das 
emissoras de rádio: R$ 1,673 
bilhão no ano, segundo pesquisa 
realizada pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) divulgada na se-
mana passada pela Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert). O estudo, o pri-
meiro do setor com tal amplitude, 
mostra que 89,2% dessa receita 
vem da publicidade, sendo 58,2% 
via agências e 31% por meio de 
vendas diretas (ver quadro). 

Para o presidente da Abert, 
Daniel Slaviero, esses dados refor-
çam a necessidade de a associação 
trabalhar em meio ao Legislativo 
e ao Executivo para evitar que 
projetos de restrição à publicida-
de avancem. “Fica muito clara a 
dependência do setor do mercado 
publicitário. Qualquer iniciativa 
que vise a restrição de produtos 
legalmente autorizados a serem 
produzidos e distribuídos, enten-
demos como ameaça à liberdade 
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de expressão comercial”, afirma.
O levantamento partiu da base 

cadastrada de 3.006 emissoras 
comerciais. Delas, 1.556 foram 
contatadas e 917 responderam, 
sendo 464 rádios AM e 453 FM. 
Para o presidente da Abert, esse 
alcance possibilitou chegar ao ver-
dadeiro número do faturamento 
do setor. Segundo ele, agora o 
trabalho da entidade será reforçar 
aos empresários do meio a impor-
tância de participar do trabalho 
já consolidado e de referência 
desenvolvido pelo Projeto Inter-
Meios (coordenado pelo Grupo 
M&M com o objetivo de mapear 

o faturamento da mídia nacional), 
que hoje alcança 113 rádios e 
estimou faturamento de R$ 767,2 
milhões para o setor em 2007.

O estudo aponta que o setor 
de radiodifusão — incluindo a te-
levisão — gera 143,5 mil empregos 
diretos e 159,1 mil indiretos, além 
de ter representado 0,49% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em 
2006. Além de mostrar as receitas, 
o levantamento mensurou os cus-
tos das emissoras de rádio: 62,9% 
estão relacionados a administração 
e pessoal, 14,1% correspondem 
à remuneração de agências e os 
demais custos são de energia, 

telecomunicações e manutenção, 
dentre outros. Em novembro a 
Abert deve divulgar os dados da 
pesquisa sobre televisão.

Números
Como na televisão, um dos prin-

cipais setores anunciantes no meio 
é o varejo, que respondeu por 45% 
dos anúncios em rádio no ano pas-
sado. As telecomunicações ocupa-
ram 8,2% do espaço comercial das 
emissoras e a categoria perfumaria 
e farmácia teve participação de 7%, 
enquanto bebidas alcoólicas corres-
ponderam a 1,5% do faturamento 
e as não alcoólicas, a 1,7%.

Em termos nacionais, os go-
vernos estaduais representam 
6,7% do bolo; os municipais, 
6,2%; e a administração federal, 
4,9%. Na mensuração regional, 
as rádios do Sudeste e do Centro-
Oeste são as que mais contam com 
participação de verbas do governo 
— 6,7% e 6%, respectivamente. É 
também no Centro-Oeste que as 
rádios contam com a maior fatia 
de faturamento vindo das prefei-
turas: 18,7%, percentual próximo 
ao contabilizado pelas emissoras 
do Nordeste com propaganda de 
governos estaduais (18,2%).

Iole Mendonça, que assumiu 
neste mês a Secretaria de Comu-
nicação Integrada da Secretaria de 
Comunicação Social (Secom) da 
Presidência da República, garante 
que o governo deve manter seu 
plano de regionalização de mídia. 
Além da aposta maior em inter-
net, veículos tradicionais, como 
o rádio, seguem com destaque na 
programação de investimentos da 
administração federal. 

Composição das receitas do rádio (%)
Regiões Publicidade via agência Publicidade direta Eventos Permutas Doação Cessão especial Outros

Norte 49,8 19,4 1,2 15 1,6 11,4 1,5

Nordeste 51,2 32,8 2,2 2,7 4 5,5 1,6

Sudeste 64,8 27,1 0,7 1,9 1,8 1,5 2,2

Sul 47,3 40,2 5,9 1,5 2,6 1,7 0,9

Centro-Oeste 67,8 26,2 1,2 1,6 0,5 2,3 0,5

Brasil 58,2 31 2,3 2,3 2,1 2,3 1,7

Fonte: Abert
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