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A derrapada econômica inter-
nacional teve impacto direto na 
publicidade legal da maioria dos 
jornais. Terminada a alta tempo-
rada de divulgação de balanços 
(entre janeiro e abril), o mercado 
registrou queda de 13,6% em re-
lação ao mesmo período de 2008. 
Para efeitos práticos, isso significa 
que neste ano foram publicadas 
637 páginas a menos do que no ano 
passado — 111 delas referentes 
aos atos financeiros do mercado de 
capitais (editais de empresas que 
se lançam na Bolsa, por exemplo) 
e o restante correspondendo à 
publicidade legal em si. 

O resultado ocorre apesar 
de algumas empresas já terem 
começado a alterar seus balanços 
para se adequar à Lei no 11.638/07 
— que exige a divulgação de mais 
detalhes sobre movimentações 
financeiras, ativos e passivos, 
mas só entra em vigor de fato em 
2010. No epicentro da derrocada 
encontram-se diferentes fatores, 
em geral ligados à crise. O primeiro 
é o já esperado mau desempenho 
do mercado de ações. “Os atos fi-
nanceiros só acontecem quando as 
empresas fazem captação no mer-
cado. Se este não está favorável, 
não há como forçar a publicação 
de um anúncio”, explica Regina 
Valladares, diretora de publicidade 
legal da Gazeta Mercantil. 

Outro ponto é que as empresas 
— ao contrário do que ocorreu em 
2008, quando os balanços revela-
vam o bom desempenho de 2007 
— não estão eufóricas para apre-
sentar seus números. “Além do 
cumprimento legal, as companhias 
fazem balanços sintéticos, também 
chamados de promocionais, o que 
neste ano não aconteceu”, conta 
Andréa Flores, diretora de publi-
cidade do Valor. 

Isso diminui o tamanho dos 
demonstrativos financeiros e 
também as suas possíveis réplicas. 

Crise afeta publicidade legal
Segmento teve queda de quase 14% na alta temporada da publicação de balanços
Paula Ganem

Para divulgar seu DF, a Eletrobrás, 
por exemplo, já chegou a publicar 
88 páginas, mas agora se limitou a 
24. “As companhias também publi-
caram os balanços apenas nos seus 
jornais de fidelidade”, comenta 
Regina. Ou seja, onde dois veículos 
saíam ganhando, dessa vez só um 
levou a melhor.

“Muitas empresas publicaram 
formas mais resumidas dos balan-
ços e indicaram que mais detalhes 
poderiam ser encontrados em seus 
sites”, acrescenta o consultor es-
pecializado na área Jorge Hidaka, 
da JH Consultoria. Há que se con-
siderar ainda que a safra anual de 
balanços não terminou. Embora 
as companhias de capital aberto 
já tenham exposto seus números, 
nem todas as de capital fechado, 
que têm maior flexibilidade nesse 
sentido, já o fizeram. “Para nós é 
muito importante o mês de agosto, 
porque é a segunda etapa da pu-
blicação dos balanços dos bancos”, 
conta Roberto Loberto, diretor 
geral de publicidade do Diário do 
Comércio e Indústria (DCI).

Market share
De acordo com levantamento 

da JH Consultoria, que analisou o 
movimento de publicidade legal 
no primeiro quadrimestre, os 
jornais Valor Econômico e Gazeta 
Mercantil seguem, respectiva-
mente, como líder e vice-líder no 
segmento, mas ambos registra-
ram queda (o primeiro passou de 
36,1% para 34% e o segundo, de 
19,6% para 16,6%). O resultado 
negativo foi acompanhado por 
grandes títulos, como O Estado de 
S. Paulo e Folha de S. Paulo. 

É preciso ressaltar, porém, que 
os dados apresentados referem-se 
apenas à publicidade veiculada em 
cadernos nacionais e nos regio-
nais de São Paulo, o que provoca 
distorções. “O Valor e a Gazeta 
são os maiores afetados pela falta 

Pedro Parente deixará o pos-
to de vice-presidente executivo 
(COO) do Grupo RBS a partir de 
2010. Após ter exercido funções 
executivas no grupo de mídia 
desde 2003, o profissional passará 
a fazer parte apenas do conselho 
de administração da RBS, ofere-
cendo serviços de consultoria em 
suas áreas de especialização.

A decisão partiu do próprio 
Parente, que na semana pas-
sada alegou razões pessoais 
para solicitar seu desliga-
mento da vice-presidência da 
corporação no ano que vem. 
O profissional continuará no 
cargo até o dia 31 de dezembro. 
Para o seu lugar, o conselho 
de administração escolheu 

Mudança de comando na RBS e na CBM

Eduardo Sirotsky Melzer, atual 
vice-presidente de mercado e 
desenvolvimento de negócios. 
Ele assumirá o posto em 1o de 
janeiro de 2010.

Novos projetos
Mudanças também na Com-

panhia Brasileira de Multimídia 
(CBM), que publica os jornais 
Gazeta Mercantil e Jornal do 
Brasil, além de controlar a Edi-
tora Peixes. Nos próximos dias, 
Marcos Troyjo deixará a função 
de CEO para assumir a tarefa 
de criar o projeto de uma nova 
empresa de mídia, focada em ati-
vidades de web rádio e web TV.

A nova corporação, cujo 
nome ainda não foi divulga-
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do, terá como sócios a Docas 
Investimentos, que pertence 
a Nelson Tanure, e outros 
parceiros internacionais. De 
acordo com o comunicado 
enviado pelo grupo, o objetivo 
da empresa será funcionar 
como uma ponte entre marcas 
internacionais de mídia e en-
tretenimento e o mercado de 
consumo brasileiro. 

Entre as novas atividades 
de Troyjo estará a supervi-
são do desenvolvimento de 
revistas digitais e de outras 
plataformas multimídia. Para 
substituí-lo à frente da CBM o 
escolhido foi Eduardo Jacome, 
que já atuou em companhias 
como IBM e Telemar.

dessa medição (dos cadernos re-
gionais), pois são os que brigam 
mais por esse mercado. Para o 
DCI, por exemplo, isso não afeta 
nada”, explica Hidaka. 

O título está entre os que 
registraram crescimento neste 
começo de ano (de 1,9% em vo-
lume de páginas). “O segmento 
representa 80% do nosso retorno 
publicitário”, explica Loberto. 

Andréa: balanços mais sintéticos
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Porém, o jornal se diferencia dos 
demais por ser o único a atuar na 
área de anúncios forenses (feitos 
por cartórios). 

Conforme análise de Hidaka, 
uma publicação que se destacou 
foi o Jornal do Commercio. En-
quanto os demais títulos regis-
traram aumentos modestos ou 
queda no volume de páginas, o 
jornal carioca alcançou 24,7% no 

quesito. Mas, para o consultor, 
o número pode ter sido maior, 
porque clientes regionais, como 
o Detran Rio, neste ano tiveram 
os seus balanços publicados no 
caderno nacional, o que não se 
verificava antes. A mudança de 
estratégia causou impacto no 
resultado do veículo e, inclusive, 
impediu que o desempenho geral 
do segmento fosse ainda pior.

Regina: mau desempenho 
do mercado de ações
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Fonte: JH Consultoria
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