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Faturamento bruto por meio (em R$)

Valores acumulados Crescimento/ 
decréscimo  

(%)

% de  
participação12/2007 12/2008

Cinema

Faturamento direto 12.928.192,00 14.401.474,10 11,40 0,49

Fatur. via agência 62.219.384,96 73.933.180,30 18,83 0,40

Total 75.147.576,96 88.334.654,40 17,55 0,41

Guias e listas

Faturamento direto 490.410.465,39 461.390.017,24 -5,92 15,76

Fatur. via agência 2.638.793,25 1.637.438,59 -37,95 0,01

Total 493.049.258,64 463.027.455,83 -6,09 2,16

Internet

Faturamento direto 204.690.638,62 273.666.921,68 33,70 9,35

Fatur./permuta 437.172,00 2.811.626,03 543,14 100,00

Fatur. via agência 281.953.176,32 411.341.387,41 45,89 2,23

Fatur./outros 39.584.040,00 71.522.312,55 80,68 100,00

Total 526.665.026,94 759.342.247,67 44,18 3,54

Jornal

Faturamento direto 741.974.220,41 806.121.330,14 8,65 27,53

Fatur. via agência 2.364.337.120,42 2.605.560.471,73 10,20 14,13

Total 3.106.311.340,83 3.411.681.801,87 9,83 15,96

Mídia exterior

Faturamento direto 204.567.374,89 215.818.067,43 5,50 7,37

Fatur. via agência 331.255.472,53 370.912.025,73 11,97 2,01

Total 535.822.847,42 586.730.093,16 9,50 2,74

Rádio

Faturamento direto 181.433.083,83 221.699.901,30 22,19 7,57

Fatur. via agência 585.816.825,12 680.753.066,02 16,21 3,69

Total 767.249.908,95 902.452.967,32 17,62 4,21

Revista

Faturamento direto 265.413.539,59 276.722.087,33 4,26 9,45

Fatur. via agência 1.344.494.360,83 1.547.918.669,82 15,13 8,39

Total 1.609.907.900,42 1.824.640.757,15 13,34 8,51

Televisão

Faturamento direto 588.328.398,25 618.516.401,20 5,13 21,12

Fatur. via agência 10.664.507.555,66 11.986.689.744,40 12,40 65,00

Total 11.252.835.953,91 12.605.206.145,60 12,02 58,78

TV por assinatura

Faturamento direto 30.192.914,38 39.955.502,79 32,33 1,36

Fatur. via agência 609.207.918,94 762.755.523,63 25,20 4,14

Total 639.400.833,32 802.711.026,42 25,54 3,74

Total

Faturamento direto 2.719.938.827,36 2.928.291.703,21 7,66 100,00

Fatur./permuta 437.172,00 2.811.626,03 543,14 100,00

Fatur. via agência 16.246.430.608,03 18.441.501.507,63 13,51 100,00

Fatur./outros 39.584.040,00 71.522.312,55 80,68 100,00

Total 19.006.390.647,39 21.444.127.149,42 12,83 100,00

Total do mercado publicitário – 2008  
(em R$ milhões) 

2007 2008

Investimento bruto em mídia 19.006 21.444

+ Complemento* 2.112 2.383

Total extrapolado 21.118 23.827

+ Produção comercial** 4.954 5.589

Bolo publicitário total 26.072 29.416

* valor estimado dos investimentos não contabilizados pelo projeto 
**produção comercial: 19%

Boas notícias apesar da crise
Apesar do recuo da economia no último bimestre, mercado publicitário brasileiro cresce 12,8% em 2008
Eliane Pereira

A forte desaceleração da eco-
nomia brasileira em novembro e 
dezembro não foi suficiente para 
comprometer o desempenho do 
mercado publicitário no ano. Fe-
chados os números do Projeto 
Inter-Meios relativos a 2008, 
o total de investimento publici-
tário registrou crescimento de 
12,8% em relação a 2007, che-
gando a R$ 29,4 bilhões (ou US$ 
16,2 bilhões). O cálculo já inclui 
as verbas destinadas à produ-
ção de peças publicitárias (ver 
Metodologia). Se descontada a 
inflação medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA, usado pelo governo para 
fixar a meta de inflação anual), o 
crescimento real foi de 6,7%. 

O Projeto Inter-Meios 
mede os investimentos feitos 
em mídia pelos anunciantes a 
partir de dados fornecidos pe-
los próprios veículos, que infor-
mam aos auditores da Pricewa-
terhouseCoopers seus números 
de faturamento. Atual mente, 
participam do projeto 399 em-
presas de comunicação, que re-
cebem cerca de 90% das verbas 
investidas em mídia no País. A 
partir daí é calculado o valor 
dos 10% restantes e acrescido 
o investimento na produção das 
peças publicitárias, estimado 
em 19% do bolo publicitário 
total (ver quadro).

A Olimpíada de Pequim e as 
eleições municipais, aliadas ao 

bom desempenho da economia 
ao longo de dez dos 12 meses do 
ano, foram os principais fatores 
que contribuíram para o resul-
tado positivo. Vale destacar que, 
no acumulado dos três primeiros 
trimestres de 2008, o mercado 
registrava crescimento médio de 
15,8%. Os primeiros a sentir os 
efeitos da crise foram jornais e re-
vistas, que apresentaram desem-
penho negativo já em novembro. 
Em dezembro, a maré vazante 
pegou também cinema e guias e 
listas, e os demais meios sentiram 
a desaceleração do crescimento 
que vinham experimentando.

Para 2009, os prognósticos 
estão cautelosos. Os números 
iniciais são positivos, mas é 

bom lembrar que o primeiro 
trimestre suscita expectativas 
mais modestas. Executivos de 
veículos avaliam que o grande 
teste será mesmo o segundo 
trimestre, que vem carregado de 
datas comerciais significativas, 
como Dia das Mães, dos Namo-
rados e Páscoa.

A fatia de cada um
De um modo geral 2008 foi 

ótimo, pelo menos até outubro. 
O meio que mais cresceu, a 
exemplo do que tem acontecido 
nos últimos cinco anos, foi a in-
ternet, com 44,2%. Em segundo 
lugar aparece a TV por assinatu-
ra, com 25,5%. Mas quem conti-

As duas mídias com maior cres-
cimento foram a internet e a TV 
por assinatura, embora a primeira 
tenha registrado quase 20 pontos 
percentuais acima da segunda. A 
diferença em valores entre ambas 
(de apenas R$ 43,4 milhões), no 
entanto, faz com que a fatia da TV 
paga (3,7%) seja um pouco maior 
que a da web (3,5%).

“O resultado foi em linha com 
o que esperávamos”, afirma Mar-
celo Pacheco, diretor comercial 
da ESPN no Brasil, apontando a 
Olimpíada e o bom momento do 
mercado como fatores que contri-
buíram para o resultado positivo. 
Podemos garantir que foi o melhor 
ano de todos os tempos para os 
canais ESPN”, complementa.

Segundo ele, não houve can-
celamento de campanhas no final 
do ano, mas a situação mudou em 
2009. “O começo de janeiro foi um 
pouco estranho, algumas empresas 
falando em postergação de cam-
panhas e outras sem definição de 
verba anual. Como temos alguns 
eventos ao vivo de grande audi-
ência, as coisas ficaram dentro do 
previsto. Até o momento, estamos 
em linha com nosso planejamento”, 
garante.

Para Fred Müller, diretor comer-
cial da Globosat, em 2008 a TV por 
assinatura mostrou mais uma vez 
sua relevância perante o mercado 
anunciante e deixou claro que há 
muito espaço para crescer. “Não 
podemos revelar números, mas já 
vínhamos acompanhando com sa-
tisfação os resultados do ano, que 
superaram nossas expectativas”, 
diz, ao acrescentar que o primeiro 
bimestre foi bom, mas que um 

panorama mais concreto só se des-
cortinará a partir de março.

A TV por assinatura deverá 
travar uma boa disputa com a in-
ternet pelas verbas publicitárias 
em 2009. De fato, profissionais da 
web esperavam que a mídia digital 
ultrapassasse a TV paga já em 2008 
em investimento publicitário. “O 
crescimento econômico e a Olim-
píada foram fundamentais para o 
desempenho do segmento. Mas deu 
para perceber uma sensibilidade 
maior das agências de publicidade 
em relação ao meio online. Esse foi 
o principal dado positivo no ano”, 
avalia Enor Paiano, diretor de pu-
blicidade do UOL.

A crise atrapalhou o final do 
ano, na sua visão, mas o efeito não 
chegou a prejudicar o resultado 
final. Para 2009, a expectativa é 
boa. “Achamos que a internet deve 
sofrer menos os efeitos da crise, já 
que nesses momentos a questão da 
mensurabilidade dos resultados vem 
à tona com mais força”, completa.

Paulo Castro, diretor geral do 
Terra Brasil, diz que o crescimen-
to da internet ficou até um pouco 
acima do esperado. De acordo com 
ele, o Terra registrou valor 46% su-
perior na receita de publicidade. “O 
montante investido no meio ainda 
é baixo em relação ao total do bolo 
publicitário, portanto, temos espa-
ço para crescer mais nos próximos 
anos”, anima-se. Segundo ele, o 
último bimestre de 2008 bateu 
recorde de venda de publicidade 
e o primeiro de 2009 apresentou 
crescimento 10% superior ao mes-
mo período do ano passado. “Nossa 
previsão de crescimento para este 
ano é de mais de 30%.”

Internet e TV paga ficam 
praticamente empatadas
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Metodologia
O Projeto Inter-Meios é um 

relatório de investimento em mídia 
no País tabulado pela empresa de 
auditoria PricewaterhouseCoopers 
com exclusividade para a Editora 
Meio & Mensagem, que coordena o 
projeto. O trabalho mede, mês a mês, 

os investimentos em veiculação feitos 
pelos anunciantes na mídia brasileira. 
Estima-se que ele mensure 90% do 
total das verbas. Os participantes 
encaminham seus dados diretamente 
para a Price. Informações completas 
podem ser obtidas no endereço www.
projetointermeios.com.br.

Mídia exterior – faturamento bruto (em R$)

Valores acumulados
Crescimento/

decréscimo 
(%)

% de 
partici-
pação12/2007 12/2008

Eletrônicos

Faturamento direto 15.685.857,02 20.946.915,26 33,54 9,71

Fatur. via agência 23.964.310,50 39.970.962,42 66,79 10,78

Total 39.650.167,52 60.917.877,68 53,64 10,38

Mobiliário urbano

Faturamento direto 16.419.580,20 22.691.853,60 38,20 10,51

Fatur. via agência 104.279.978,60 107.438.617,32 3,03 28,97

Total 120.699.558,80 130.130.470,92 7,81 22,18

Móvel

Faturamento direto 12.087.745,61 11.379.350,68 -5,86 5,27

Fatur. via agência 15.464.125,44 13.403.831,31 -13,32 3,61

Total 27.551.871,05 24.783.181,99 -10,05 4,22

Outdoor

Faturamento direto 136.791.804,22 138.777.599,79 1,45 64,30

Fatur. via agência 171.666.847,16 195.344.100,75 13,79 52,67

Total 308.458.651,38 334.121.700,54 8,32 56,95

Painel

Faturamento direto 23.582.387,84 22.022.348,10 -6,62 10,20

Fatur. via agência 15.880.210,83 14.754.513,93 -7,09 3,98

Total 39.462.598,67 36.776.862,03 -6,81 6,27

Total

Faturamento direto 204.567.374,89 215.818.067,43 5,50 100,00

Fatur. via agência 331.255.472,53 370.912.025,73 11,97 100,00

Total 535.822.847,42 586.730.093,16 9,50 100,00

Jornal — 15,96

Participação por meio (%)

Cinema — 0,41

Internet — 3,54

Mídia exterior — 2,74

Guias e listas — 2,16

TV por assinatura — 3,74

Rádio — 4,21
Revista — 8,51

Televisão — 58,78

nua com a maior parte do bolo 
(58,8%) é a TV aberta, que apre-
sentou crescimento em linha com 
a média do mercado. Em valores, 
o meio faturou R$ 12,6 bilhões no 
ano passado, 12% a mais que os  
R$ 11,2 bilhões de 2007. 

O diretor nacional de vendas 
do SBT, Henrique Casciato, ga-
rante que 2008 foi muito bom 
para a emissora, com crescimen-
to de 13% em relação a 2007. 
Segundo ele, o SBT não sentiu 
os efeitos da crise em novembro 
e dezembro. “Começamos o ano 
com o pé direito; tivemos um 
ótimo primeiro bimestre, ultra-
passamos a meta determinada. Se 
projetarmos por compromissos já 
acordados para 2009, teremos um 
bom ano”, comemora.

Em situação de empate técni-
co, rádio e cinema registraram o 
terceiro maior índice de expan-
são entre todos os meios, com 
17,6% e 17,5%, respectivamente. 
Entretanto, o cinema, com R$ 
88,3 milhões de faturamento, 
corresponde a apenas 0,4% do 
total de verbas publicitárias, 
enquanto o rádio, com R$ 902,4 
milhões, garante uma fatia de 
4,2% — percentual que vem se 
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Depois do tombo provocado 
pela retirada da publicidade ex-
terna da capital paulista, a mídia 
exterior vem se recuperando 
e apresentou crescimento de 
9,5%, puxado principalmente 
pelos painéis eletrônicos (ca-
tegoria que engloba o digital 
signage), com 53,6%. Em senti-
do inverso, a mídia móvel apre-
sentou decréscimo da ordem de 
10% no faturamento publicitário. 
No total, a mídia exterior faturou 
R$ 587 milhões em 2008.

“Como nossa base caiu muito 
de 2006 para 2007, era esperado 
um crescimento geral da mídia 
exterior, pois o impacto da 
perda na cidade de São Paulo 
foi absorvido aos poucos pelo 
mercado. Esperava-se, como 
aconteceu, uma recuperação 
dos mercados regionais”, anali-
sa Luiz Roberto Valente, diretor 
do Sindicato das Empresas de 
Publicidade Exterior do Estado 
de São Paulo (Sepex-SP).

Ele aponta que, como as 
grandes cidades estão regula-
mentando a atividade da mídia 
exterior, tem havido aumento 
do volume de investimentos 
em contrapartida à redução do 
número de peças publicitárias. 
Além disso, o momento econô-
mico dos três primeiros trimes-
tres de 2008 ajudou no cresci-
mento do setor. “Quando a crise 
se abateu, no quarto trimestre, 
alguns setores da mídia exterior 
tiveram investimentos de seg-
mentos que a muito deixaram 
de anunciar, como a indústria 

Mídia exterior em recuperação
automobilística”, informa.

Já o presidente da Central de 
Outdoor, Raul Nogueira Filho, 
diz que o resultado do meio out-
door é surpresa. “As empresas 
afiliadas à Central de Outdoor 
sempre trabalharam muito o 
anunciante local. Essa mudança 
de foco por parte das exibidoras 
afiliadas foi o que possibilitou 

a manutenção do crescimento 
nos investimentos publicitá-
rios”, considera, ao prever 
que o meio continuará sendo 
programado em campanhas 
ao longo deste ano. “Pratica-
mente todas as nossas afiliadas 
começaram bem 2009, e acre-
ditamos que o restante do ano 
deverá trazer bons resultados.”

mantendo estável nos últimos 
quatro anos.

O resultado do rádio está em 
linha com o esperado, na opinião 
de José Luiz Nascimento Silva, 
diretor de mercado e novos 
negócios do Sistema Globo de 
Rádio. Ele lembra que o meio 
apresentou crescimento supe-
rior a 25% no primeiro semestre. 
“O fantasma da crise, a partir 
de outubro de 2008, provocou 
retração nos investimentos, de-
teriorando esse crescimento e 
fechando o ano com 18%, apro-
ximadamente. O desempenho 
do Sistema Globo de Rádio no 
ano passado foi em linha com o 
crescimento do bolo publicitário 

na região Sudeste”, afirma.
Também Marcelo Silveira, 

vice-presidente da Kinomaxx 
(que comercializa espaços publi-
citários em salas de cinema), con-
sidera que os números do meio 
ficaram dentro das expectativas. 
Sua empresa, que vinha bem até 
outubro, sentiu o impacto da 
crise e acabou o ano empatando 
com o faturamento de 2007. 
“Vários clientes que costumavam 
anunciar no fim do ano reduziram 
investimentos em cinema e ou-
tros não fizeram nada”, comenta.

A previsão é de muito tra-
balho para fechar negócios em 
2009. “No começo do ano costu-
mamos vender pacotes de mídia 

antecipados, mas percebemos 
que as empresas estão procu-
rando evitar comprometer suas 
verbas com antecedência, pre-
ferindo fechar negócios mês a 
mês”, explica.

No vermelho
Das mídias pesquisadas pelo 

Projeto Inter-Meios, apenas 
guias e listas tiveram decrésci-
mo de investimento: foram R$ 
463 milhões em 2008, 8% menos 
que os R$ 493 milhões do ano 
anterior. Com isso, a participa-
ção do meio caiu para 2,2% do 
total. “O resultado não foi o que 
esperávamos. Tínhamos uma 
expectativa de crescimento e 
não de empate da receita, como 
foi o caso da Oesp Mídia”, admite 
Carlos Alberto Pires, diretor geral 
da empresa.

Segundo ele, o fato que 
influenciou esse resultado foi a 

inadimplência dos anunciantes, 
que ficou na casa dos 13%, ante 
os 6% a 8% estimados inicial-
mente. “No ramo de guias e 
listas isso nos deixa vulneráveis 
demais, pois não temos como 
tirar da publicação o anúncio 
do cliente que não nos paga”, 
lamenta, ao adiantar que o 
mês de novembro foi “o pior da 
história” da Oesp Mídia e que 
dezembro foi bom, mas não o 
suficiente para compensar a 
queda do mês anterior.

“Janeiro apresentou cresci-
mento de 25% em relação ao ano 
passado. Foi fantástico e ficamos 
muito otimistas, porém fevereiro 
estava abaixo do esperado. Como 
90% da nossa receita advém das 
pequenas e médias empresas e 
nosso contrato é de 12 parcelas, 
nosso quadro de vendas terá a 
missão de vender com crise ou 
sem crise”, afirma.

Jornais e revistas sentem 
retração no final do ano

O ano vinha muito bem para 
jornais e revistas até o agra-
vamento da crise, a partir de 
outubro. No caso das revistas, 
a expectativa era inclusive de 
aumento da participação no total 
das verbas publicitárias, o que 
acabou não se concretizando. Já 
para os jornais, o principal fator 
foi a freada do mercado imobiliá-
rio, acompanhada de um final de 
ano mais fraco para o varejo. 

Ainda assim, os jornais fe-
charam 2008 com faturamento 
de R$ 3,4 bilhões (9,8% acima 
do ano anterior), e as revistas, 
com R$ 1,8 bilhão (13,3% de 
crescimento). “O ano de 2008 foi 
excepcional. Crescemos quase 
20% em cima do resultado de 
2007. Nosso share no meio re-
vista foi para 61%, consolidamos 
nossa liderança”, afirma Rogé-
rio Gabriel Comprido, diretor 
geral de publicidade adjunto 
da Editora Abril. Segundo ele, 
houve redução no ritmo de 
crescimento em novembro, mas 
o bom desempenho retornou em 
dezembro.

“O ano passado foi excelen-
te, superamos nossas metas e 
crescemos 18%. O motivo para 
termos ido além do mercado foi 
a conjugação do crescimento 
das nossas audiências no papel 
e na web”, diz Frederic Kachar, 
diretor geral da Editora Globo, 
ao reconhecer que o último 
trimestre foi afetado pela crise. 
“Continuamos acima de 2007 
nesse período, porém não mais 
com taxas de dois dígitos. Va-

mos fechar o primeiro bimestre 
7% acima do mesmo período 
de 2008. É um ótimo resultado 
dentro das circunstâncias, mas 
ainda é cedo para maiores prog-
nósticos”, adianta.

Para Odmar Almeida Filho, 
diretor executivo das unidades 
de negócios jornais e digitais 
do Grupo Estado, o resultado 
do jornal ficou acima do es-
perado quando comparado ao 
crescimento publicitário do 
meio na capital, que foi de 2,5%. 
“Nossa expansão foi de 6,7% no 
Estadão e de 9,7% no Jornal da 
Tarde”, garante. O executivo 
credita os bons índices a três 
fatores: projetos especiais, 
reputação da marca e bom de-
sempenho dos negócios digitais 
— que, segundo ele, cresceram 
mais de 50%.

Comprido, da Abril: ano bom para revistas
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