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O mercado brasileiro de comunicação movimentou em 2009 R$ 64,003 bilhões crescimento de 
7,3% em relação a 2008. O valor é contabilizado pela pesquisa do Ibope Monitor com base nos 
preços cheios das tabelas dos veículos de comunicação, sem descontos e outros formatos de 
negociação, como planos de incentivo, por exemplo. 
 
A Y&R mantém a liderança com R$ 4,8 bilhões (ver tabelas nesta página), uma rotina que se 
repete desde 2002 quando ainda era identificada como Newcomm-Bates. Os destaques são o 
quinto lugar da Borghierh/Lowe, que contabilizou R$ 1,4 bilhão, e a Fischer+Fala!, na nona 
posição, com R$ 1,1 bilhão. A Z+, em 13°, também teve bom desempenho ratificado pelo 
crescimento de quatro posições sobre 2008 quando encerrou o ano em 17° lugar. A conta da 
montadora coreana Hyundai tem impacto decisivo nas receitas da Z+. 
 
A Dentsu, com R$ 204 milhões, a Matisse, com R$ 196 milhões, e a United, com R$ 171 
milhões, ocupam, respectivamente, a 46ª, 47ª e 48ª posições e não estavam relacionadas 
entre as 50 maiores em 2008. A Lua Branca, em 35° com R$ 315,8 milhões, figura pela 
primeira vez na relação. 
 
As emissoras de TV asseguraram 52% do share das verbas de publicidade e um crescimento 
de 12%: R$ 33,524 bilhões, seguida dos jornais, que perderam R$ 400 milhões de receitas, 
com participação de 23% e faturamento de R$ 14,447 bilhões. 
 
As revistas têm share de 9% e R$ 5,654 bilhões de faturamento bruto. As TVs por assinatura 
asseguraram 8% do bolo publicitário e um faturamento de R$ 5,234 bilhões. 
 
As rádios tiveram 4% das verbas distribuídas no ano passado, equivalente a R$ 2,839. bilhões, 
com crescimento de 11% A internet aparece na seqüência com 1,815 bilhão e 3% de share. A 
web, porém, não integrava a pesquisa de 2008, mas seu crescimento nominal foi de 14%. 
 
O meio cinema ficou com 1% de share e faturamento de R$ 391,221 milhões. As placas de 
out-door tiveram apenas Rs 96,765 milhões de faturamento em 2009. Apesar do valor nominal 
baixo, o outdoor teve crescimento de 75%, o maior entre todas as mídias. 
 
Com R$ 3.059 bilhões de verba, Casas Bahia lidera o ranking de anunciantes. A rede varejista 
divulga que investe apenas 3% do seu faturamento de R$ 14 bilhões. A Unilever vem em 
segundo lugar, com R$ 1,941 bilhão, seguida da AmBev, com R$ 914,5 milhões. A Caixa 
Econômica Federal investiu R$ 847,5 milhões em mídia e aparece em quarto lugar. A 
Hyundai/Kaoa ocupa a quinta posição, com R$ 744,5 milhões, o maior orçamento entre as 
montadoras. 
 
"O crescimento de 7,3% foi o fato relevante. O ambiente recomendava cautela por causa da 
crise econômica que vinha im-pactando os setores produtivos. Ultrapassar esse período de 
incertezas com uma desenvoltura dessas, significa que há madureza no mercado", disse Rita 
Romeira, diretora da divisão Ibope Mídia Monitor. 
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