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O Ibope Monitor apurou que em o volume de autorizações de mídia no mercado brasileiro foi 
de R$ 58,11 bilhões (ver tabelas). No ano anterior o faturamento das agências chegou a R$ 
51,87 bilhões. O crescimento no ano passado foi de aproximadamente 12%. O meio televisão 
faturou R$ 29,83 bilhões e lidera o mercado com market share de 51%. No ano passado as 
TVs contabilizaram faturamento de R$ 25,7 bilhões e participação de 50%. Os jornais 
aparecem em segundo lugar com Rs 14,9 bilhões e participação de 26%. Apesar do 
crescimento de faturamento em relação a 2007, quando o meio registrou na pesquisa do 
Ibope R$ 14,8 bilhões, o share era de 29%. 
 
Em seguida, com 10% de participação, estão as revistas que tiveram faturamento de R$ 5,55 
bilhões. No ano anterior, as publicações tinham 9% de share e volume de faturamento de Rs 
4,7 bilhões. 
 
As TVs pagas estão em quarto lugar com R$ 4,82 bilhões de autorizações de publicidade e 
participação de 8%. No exercício fiscal de 2007, o mercado de PayTV registrou R$ 4,07 
bilhões, mas manteve os mesmos 8% de share. O rádio aparece em quinto lugar com 
faturamento de R$ 2,55 bilhões e share de 4%, similar ao de 2007 quando o meio 
contabilizou R$ 2,09 bilhões. Os cinemas, com 1% de share, tiveram R$ 401,49 milhões de 
faturamento. No passado, as salas de cinema tiveram faturamento de Rs 333,6 milhões e 1% 
de participação. O meio outdoor faturou Rs 55,29 milhões. 
 
O Ibope Monitor não divulgou os investimentos em internet que devem chegar a R$ 760 
milhões, segundo cálculo do IAB (International Advertising Bureau). A pesquisa do Ibope 
Monitor contempla os investimentos brutos sem descontos e planos de incentivo entre 
veículos e agências de publicidade. O maior anunciante continua sendo Casas Bahia com 
investimento bruto de R$ 3,08 bilhões e a Y&R a maior agência, com faturamento bruto de 
R$ 4,55 bilhões. 
 



Para Dora Câmara, diretora do Ibope Monitor, o meio jornal é a grande surpresa do ano de 
2008 entre os canais de mídia. Segundo a executiva, foi o que sentiu os efeitos da crise 
econômica. "O primeiro semestre foi excelente para os jornais, mas no final do terceiro 
trimestre se ressentiu com a diminuição dos anúncios do mercado imobiliário, setor 
econômico que pisou ainda mais no freio de outubro a dezembro. As revistas cresceram 1%", 
observou Dora. 
 
O mercado de São Paulo diminuiu sua participação na divisão do bolo de praças de 34% para 
31%, mas aumentou o faturamento de R$ 17,7 bilhões de 2007 para 17,9 bilhões no 
passado. Na rubrica Nacional, que inclui TVs pagas e revistas, o crescimento foi de 18%, 
saltando de Rs 8 bilhões para R$ 9,5 bilhões, mas com market share igual de 16%. O Rio de 
Janeiro, que em 2007 contabilizou Rs 6,9 bilhões, saltou para Rs 8 bilhões com 14% de 
participação, enquanto no ano passado o volume foi de 13%. Florianópolis foi a praça que 
mais cresceu: 54%, seguida de Fortaleza com 29% de elevação de autorizações de mídia, 
Brasília com 24% e Curitiba com 21%. A novidade é a inclusão de Campinas entre os 
mercados contemplados pelo Ibope Monitor. 
 
"A chegada do peoplemeter em Florianópolis ajudou no crescimento do mercado assim como 
em outras cidades como Vitória. O instrumento de medição de audiência dá mais 
credibilidade aos investimentos dos anunciantes e aos respectivos planos de mídia das 
agências", afirmou Dora, lembrando que neste ano a pesquisa do Ibope Monitor vai incluir os 
volumes de GRPs (Gross Rating Points) das respectivas verbas para todos os mercados. 
 
O comércio e varejo mantiveram share de 27% sobre os investimentos em mídia e com R$ 
15,5 bilhões de orçamento elevaram o volume em 13% sobre 2007 quando o total foi de R$ 
13,7 bilhões. As lojas de departamento impulsionaram o crescimento do setor, mas a grande 
surpresa foram os 106% de elevação de investimentos em mídia das revendas de 
motocicletas, Como detalha Dora. As concessionárias de automóveis tiveram crescimento de 
22%. Os hiper e supermercados tiveram crescimento de 5%. 
 
Na área de serviços ao consumidor, com crescimento de 18%, o destaque entre as 
montadoras é a Hyundai, que ampliou sua verba de comunicação de marketing em 82%. A 
Volkswagen aumentou o investimento em 40%, a Fiat em 27%, a Ford e Peugeot em 21% e 
a General Motors em 7%. Veículos, peças e acessórios cresceram 44%.                
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