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A crise diminuiu a temperatura do mercado publicitário no último trimestre, mas não impediu 
que o setor crescesse em 2008 acima da média dos anos anteriores. Estudo do Projeto Inter-
Meios, do Grupo Meio & Mensagem, mostra que o bolo publicitário no ano passado foi 12,83% 
superior ao de 2007 em 2006, a expansão foi de 9,27% e, em 2007, de 9%.  
 
Considerando a inflação do período - medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo 
(IPCA), o aumento real foi de 6,7%. O ritmo de crescimento até setembro era de 15,79%, 
ímpeto que foi arrefecido com a chegada da crise financeira internacional, culminando no 
índice anual de 12,83%.  
 
O estudo mostra que em 2008 os investimentos publicitários somaram R$ 29,4 bilhões. O 
número já inclui os recursos destinados à produção publicitária.  
 
José Carlos de Salles Gomes Neto, presidente do Grupo Meio Mensagem, diz que 2008 foi um 
ano bom para a publicidade porque a crise só foi sentida no último trimestre e porque o setor 
acompanhou o crescimento da economia brasileira. Na avaliação do empresário, se a economia 
brasileira crescer entre 2,5% e 3%, a publicidade vai aumentar entre 6% e 7% em 2009, 
elevando o valor bruto de investimento para R$ 31,7 bilhões.  
 
Televisão  
 
Com 58,78% dos valores aplicados em mídia, a televisão registrou aumento de 12,02% no ano 
passado superior aos índices alcançados nos 24 meses anteriores. Mas foi a internet, que pelo 
segundo ano consecutivo foi a mídia que mais cresceu, a grande sensação do mercado em 
2008 apesar responder apenas por 3,54% do bolo publicitário. O meio se expandiu 44,18% 
um pouco menos que os 45,76% de 2007 -, com um faturamento de R$ R$ 759,3 milhões no 
ano passado.  
 
A segunda mídia com maior crescimento foi a TV por assinatura: 25,54%, somando R$ 802,7 
milhões. Mais uma vez, o aumento foi superior ao registrado em 2007 20,65%. Salles Neto 
explica que a TV por assinatura e a internet se destacam como opções de mídia por conta dos 
resultados que oferecem e também porque a participação de ambas no bolo ainda é pequena.  
 
Segmentos  
 
Cinema e rádio tiveram variações parecidas, da ordem de 17%. O meio audiovisual obteve R$ 
88,3 milhões de faturamento, enquanto o rádio alcançou R$ 902,4 milhões. O valor investido 
em revistas somou R$ 1,6 bilhão 13,34% a mais que em 2007; enquanto o jornal obteve R$ 
3,4 bilhões 9,83% a mais e a mídia exterior, R$ 586,7 milhões acréscimo de 9,5%. Em relação 
a 2007, a expansão do meio jornal foi menor (15,22% em 2007), enquanto o da mídia exterior 
teve recuperação havia diminuído 16,33% em 2007.  
 
O único segmento que registrou queda nos investimentos foi o de guias e listas telefônicas: 
retração de 6,09%.  
 
De acordo com a pesquisa, os meios que mais perderam depois de setembro foram o cinema e 
a revista, com cerca de sete pontos percentuais. Por outro lado, a televisão aberta foi a menos 
prejudicada: quase dois pontos percentuais de retração. "A tendência natural em momentos de 
dificuldade é apostar naquilo que se conhece e que dá resultados a curto prazo, pois em 
períodos de crise é preciso giro rápido e a TV aberta responde prontamente", diz Salles Neto.  
 
Método  
 
O projeto Inter-Meios mede os investimentos feitos em mídia pelos anunciantes a partir de 
dados fornecidos pelos veículos à PricewaterhouseCoopers. Participam do projeto 399 
empresas de comunicação, que recebem cerca de 90% das verbas investidas em mídia no 



País. A partir deste valor é estimado, pelo Projeto Inter-Meios, o total do bolo publicitário, 
considerando também o investimento na produção das peças publicitárias.  
 

 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C10. 


