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O segmento de publicidade 
no cinema ainda detém menos 
de 0,5% do bolo publicitário e 
registrou crescimento de 25% 
de janeiro a setembro de 2008, 
na comparação com igual perío
do de 2007, segundo Projeto 
Inter-Meios, com faturamento 
de R$ 61,4 milhões. 

A Circuito Digital (do Grupo 
Severiano Ribeiro) deve fechar o 
ano com crescimento de 23%. A 
utilização das salas como expe
riência pelas marcas foi o grande 
destaque de 2008. Um exemplo 
foi a ação para chocolates MM’s 
(criada pela AlmapBBDO), com 
decoração temática. “A ação foi 
tão completa que o display de 
venda a granel do cinema foi 
o primeiro do Brasil”, conta o 
diretor comercial da empresa, 
André Porto Alegre.

A Rain, que atua na comer
cialização e distribuição de 
filmes digitais, projeta cresci
mento no faturamento de 45% 
para 2008. O maior lançamento 
do ano foi a Moviemobz, com 
sessões de cinema criadas pelos 
internautas.

O saldo de público em salas 
de cinema também será posi
tivo, segundo o Sindicato das 
Empresas Distribuidoras Cine
matográficas do Rio de Janeiro. 
Projeções indicam um público 
92 milhões em 2008, ante 89,9 
milhões, em 2007. A boa per
formance é resultado do cresci
mento do cinema nacional, que 
atraiu mais público. O número 
de salas também continuou a 
crescer, impulsionado por novos 
shopping centers. 

Sandra Silva

Ondas do rádio em ascensão
Ano foi de recuperação da participação do meio no total de verbas publicitárias
Fernando Murad

Embalado pelos bons ventos 
da economia nos primeiros três 
trimestres e por um primeiro 
semestre mais aquecido que o 
normal, o meio deve encerrar o 
ano sem sentir de forma aguda 
os reflexos da crise. De acordo 
com o Projeto Inter-Meios, o 
rádio registrou um incremento 
da ordem de 22,76% no acu
mulado de janeiro a setembro, 
alcançando um faturamento 
bruto da ordem de R$ 648,7 mi
lhões. O valor representa 4,23% 
do bolo publicitário. No mesmo 
período do ano passado esse 
percentual foi de 3,99%.

Para Carlos Rubens Doné, 
diretor de mercado da Rede 
Itatiaia, o ano foi positivo não só 
em faturamento. “Tivemos con
quistas adicionais. A pesquisa da 
Abert (Associação Brasileira 
de Rádio e Televisão) feita pela 
Fundação Getúlio Vargas apon
tou que o rádio tem 7,5% do bolo 
publicitário. Estamos falando de 
quase R$ 1 bilhão a mais. É fun
damental que isso seja levado ao 
Inter-Meios”, opina Doné. 

A real ização dos Jogos 
Olímpicos de Pequim e das 
eleições municipais no segun
do semestre provocaram uma 
mudança na distribuição dos 
investimentos publicitários, 
de acordo com profissionais 

do setor. “O primeiro semestre 
costuma representar 40% da 
receita do ano. Em 2008 quase 
chegou a 50%, algo atípico. O 
meio está em ebulição. Temos 
novos clientes e novas rádios 
se posicionando, como a Mit
subishi, a Oi e a BandNews”, 
aponta Marcio Lino Gonçalves, 
gerente comercial e de marke
ting da Eldorado, que deve 
crescer de 6% a 8%.

No caso da Rádio Gaúcha, do 
Grupo RBS, esse aquecimento 
ajudou a superar a meta de fatu
ramento em 15%. “A cobertura 
da Olimpíada rendeu R$ 1 milhão 

líquido de receita em projetos. 
Outra iniciativa muito impor
tante e de grande impacto foi a 
cobertura das eleições. Tivemos 

uma receita adicional de R$ 500 
mil”, conta o diretor comercial 
Antônio Donádio.

Novos espaços
Além do surgimento de novas 

emissoras, o investimento em 
projetos comerciais especiais e 
uma melhor percepção do meio 
por anunciantes e agências cola
boraram para o crescimento do 
meio. “Focamos no conteú do e 
nas necessidades dos anunciantes  
com o desenvolvimento de proje
tos especiais, promocionais e 
customizados”, diz José Luiz 
Nascimento Silva, diretor de mer
cado e novos negócios do Sistema 
Globo de Rádio.

“O mercado ficou mais atento 
ao desempenho do rádio, que 
mexeu em sua química criando 
peças específicas para casos 
especiais como boletins customi

zados e comerciais inseridos no 
conteúdo. Algumas campanhas 
tiveram periodicidade anual com 
compra de patrocínios, deixando 
as compras avulsas em um se
gundo plano”, aponta Vanderley 
Camargo, diretor comercial das 
rádios BandNews FM e SulAmé
rica Trânsito, que superaram em 
15% os números de 2007.

Mas, depois de três trimes
tres de excelente desempenho, 
a crise gerou apreensão e impac
to nos resultados. “Instaurou
se no País uma précrise que 
motivou uma retração bastante 
significativa dos investimentos, 
fazendo com que a expectativa 
de crescimento, estimada de 
16% neste ano, ficasse em torno 
de 11%”, lamenta Silva.

“Na Itatiaia tínhamos a previ
são de crescer em torno de 10% 
e estamos conseguindo isso, com 
a Olimpíada jogando bem a favor 
e as eleições sendo objeto de 
perda. Hoje, 30% é crise, e 70%, 
crise psicológica. Temos receio 
para 2009, mas é importante o 
mercado continuar ativo. Se o 
nível de emprego for mantido, 
passaremos bem por esse perío
do, porém os números otimistas 
para o ano que vem terão de ser 
revistos”, projeta Doné.

Fatia do cinema 
ainda é pequena

Período de consolidação para o out-of-home

O ano de 2008 foi um pe
ríodo de estabilização para as 
mídias exterior e indoor, mas 
com cada uma delas passando 
por momentos bem distintos. As 
peças instaladas nas ruas ainda 
sofrem com o impacto negativo 
causado pela Lei Cidade Limpa 
— que no início do ano comple
tou um ano em vigor na capital 
paulista —, mas o setor voltou 
a registrar crescimento após 
passar por um período de 
baixa em 2007.

Ao mesmo tempo, a 
mídia instalada no inte
rior dos estabelecimentos 
aproveitou a queda de 
investimentos em outdo
ors, painéis eletrônicos e 
equipamentos de mobili
ário urbano para reforçar 
sua atuação em meio ao 
mercado publicitário.

De acordo com o Projeto 
Inter-Meios, até o mês de se
tembro a mídia exterior faturou 
cerca de R$ 416 milhões, um 
aumento de 6,29% em relação 
ao mesmo período de 2007. “Foi 
um ano muito importante para o 
setor por causa da consolidação 
de nossa nova identidade perante 
o mercado e do real crescimento 
que obtivemos no período”, avalia 
Raul Nogueira Filho, presidente 
da Central de Outdoor. 

Entre os fatores que contri
buíram para essa nova fase estão 

as novas legislações para o meio, 
que passaram a vigorar em im
portantes cidades do País (caso 
de Curitiba) e o crescimento de 
investimentos em ações regio
nais por parte dos anunciantes. 

Além disso, a Central de Ou
tdoor adotou medidas baseadas 
em seu novo estatuto, aprovado 
em 2007, e que culminaram na 
eliminação de 17 empresas do 
quadro de associados da enti

dade. Em contrapartida, nove 
empresas foram aprovadas e 
passaram a integrar a associa
ção. “O mercado publicitário vê 
que algo está sendo feito, e as 
agências passam a acreditar mais 
no meio”, diz Nogueira Filho, ao 
estimar que o crescimento do 
meio atingirá 9% neste ano. 

Estouro da bolha
Já a mídia indoor lembrará 

2008 como o ano em que o 
meio ganhou espaço dentro das 
estratégias de divulgação das 

empresas. Uma mostra desse 
crescimento foi o lançamento 
da segunda entidade do seg
mento em menos de um ano. 
Após a abertura da Associa
ção Brasileira  de Mídia Indoor 
(Abramid), em 2007, foi criada 
a Associação Brasileira de Mídia 
Digital OutofHome (ABDOH) 
no último mês de junho. 

Essa consolidação do meio 
devese à permanência das em

presas mais qualificadas 
em atuar em mídia indoor 
após ocorrer um boom de 
novas companhias nos 
últimos dois anos, provo
cado pelo impacto nega
tivo da Lei Cidade Limpa 
na mídia exterior. “Mui
tas empresas fecharam 
porque não conseguiram 
novos pontos, nem credi
bilidade aos olhos do mer

cado. Achavam que fazer mídia 
indoor era fácil”, diz Cristiano 
Tassinari Alves, presidente do 
conselho da Abramid, entidade 
que aprovou a entrada de dez 
novos associados em 2008. 

Segundo Alves, 60% das 
empresas que surgiram a partir 
de 2007 não sobreviveram. “Foi 
um ano de vitória para o meio, 
pois passamos a ser sugeridos 
pelas agências e a fazer parte 
do planejamento das empre
sas”, ressalta.

Fábio Suzuki

Camargo: campanhas no ar o ano todo
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Mídia indoor: ganhando espaço nas estratégias de marketing
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