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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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