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Faturamento bruto por meio (em R$)
Valores acumulados Crescimento/ 

decréscimo (%)
Participação (%)

12/2008 12/2009
Cinema

Faturamento direto 14.401.474,10 7.950.084,56 -44,80 0,29

Faturamento via agência 73.933.180,30 73.694.819,90 -0,32 0,38

Total 88.334.654,40 81.644.904,46 -7,57 0,37

Guias e Listas
Faturamento direto 441.438.032,36 352.306.440,73 -20,19 12,79

Faturamento via agência 1.637.438,59 3.465.556,65 111,64 0,02

Total 443.075.470,95 355.771.997,38 -19,70 1,60

Internet
Faturamento direto 273.666.921,68 295.426.913,24 7,95 10,72

Faturamento via agência 411.341.387,41 564.372.012,71 37,20 2,91

Faturamento/permuta 2.811.626,03 18.837.617,49 569,99 100,00

Faturamento/outros 71.522.312,55 71.731.184,47 0,29 100,00

Total 759.342.247,67 950.367.727,91 25,16 4,27

Jornal

Faturamento direto 806.121.330,14 700.810.172,03 -13,06 25,44

Faturamento via agência 2.605.560.471,73 2.434.127.034,06 -6,58 12,53

Total 3.411.681.801,87 3.134.937.206,09 -8,11 14,08

Mídia Exterior

Faturamento direto 215.818.067,43 244.885.032,97 13,47 8,89

Faturamento via agência 370.912.025,73 414.001.189,52 11,62 2,13

Total 586.730.093,16 658.886.222,49 12,30 2,96

Rádio

Faturamento direto 221.699.901,30 224.518.305,05 1,27 8,15

Faturamento via agência 680.753.066,02 762.358.008,49 11,99 3,92

Total 902.452.967,32 986.876.313,54 9,35 4,43

Revista

Faturamento direto 276.722.087,33 208.489.483,40 -24,66 7,57

Faturamento via agência 1.547.918.669,82 1.503.471.224,94 -2,87 7,74

Total 1.824.640.757,15 1.711.960.708,34 -6,18 7,69

Televisão

Faturamento direto 618.516.401,20 669.018.420,15 8,17 24,28

Faturamento via agência 11.986.689.744,40 12.900.324.522,58 7,62 66,40

Total 12.605.206.145,60 13.569.342.942,73 7,65 60,92

TV por Assinatura

Faturamento direto 39.955.502,79 51.880.615,67 29,85 1,88

Faturamento via agência 762.755.523,63 771.036.785,08 1,09 3,97

Total 802.711.026,42 822.917.400,75 2,52 3,69

Total

Faturamento direto 2.908.339.718,33 2.755.285.467,80 -5,26 100,00

Faturamento via agência 18.441.501.507,63 19.426.851.153,93 5,34 100,00
Faturamento/permuta 2.811.626,03 18.837.617,49 569,99 100,00

Faturamento/outros 71.522.312,55 71.731.184,47 0,29 100,00
Total 21.424.175.164,54 22.272.705.423,69 3,96 100,00

Fonte: Projeto Inter-Meios

Bolo publicitário total no Brasil (em R$ milhões)

2008 2009

Investimento bruto em mídia 21.424 22.273

+ Complemento 2.380 2.475

Total extrapolado 23.805 24.747

+ Produção comercial* 5.584 5.805

Bolo publicitário total 29.388 30.552
*Produção comercial: 19%

O terremoto que sacudiu o mercado 
financeiro em outubro de 2008 e se espa-
lhou como ondas de choque pela economia 
mundial no ano seguinte chacoalhou o 
mercado brasileiro de publicidade, mas 
não chegou a causar um estrago tão grande 
quanto se previa no início de 2009. Fecha-
dos os números do Projeto Inter-Meios, 
que contabiliza o faturamento dos veículos 
de comunicação com venda de espaço pu-
blicitário, o resultado mostra que a mídia 
nacional faturou R$ 22,273 bilhões no ano 
passado, montante 4% superior ao verifica-
do em 2008. Descontada a inflação medida 
pelo IGP-M, ainda assim o faturamento é 
2,2% superior ao de 2008, considerado 
um período de ouro para a publicidade 
brasileira em termos financeiros. Nada 
mau para um ano em que o PIB nacional 
encolheu 0,2%, apesar de o País ter sido 
um dos menos afetados pela crise.

Realizado pelo Grupo M&M em con-
junto com a empresa de auditoria Pricewa-
terhouseCoopers, o Projeto Inter-Meios 
mapeia o faturamento da mídia nacional 
a partir de informações fornecidas pelos 
próprios veículos (ver Metodologia). A es-
timativa é que as empresas participantes do 
projeto representem 90% dos investimen-
tos em compra de espaço publicitário.

Para chegar ao total movimentado pelo 
mercado, a Price estima os 10% restantes 
e faz uma soma simples, atingindo o valor 
arrecadado com compra de mídia. A esse 
montante é adicionado um valor estimado 
para a produção das peças que são veicu-
ladas nesses espaços (calculado em 19% 
do total). Assim, chega-se ao valor do 
bolo publicitário total (mídia + produção), 
que em 2009 foi de R$ 30,5 bilhões (ver 
quadro), ou US$ 15,8 bilhões.

A retomada forte do movimento no 
último trimestre — depois da baixa gene-
ralizada no segundo e de um período de 
incerteza no terceiro — se prolongou no 
início de 2010. O ano começou aquecido, 
e a avaliação geral dos profissionais do 
mercado é que com a Copa do Mundo 
da África do Sul, em junho/julho, e as 
eleições gerais, em outubro/novembro, o 
crescimento do setor como um todo ficará 
em torno de 8% a 10%. “Os resultados dos 
primeiros meses indicam que o mercado 
publicitário manterá em 2010 o ritmo 
alcançado no final de 2009”, atesta Willy 
Haas, diretor geral de comercialização da 
Rede Globo.

Fatia maior
O grande destaque do período foi a 

TV aberta, cujo índice de crescimento do 
faturamento publicitário não só foi quase o 
dobro (7,6%) da média geral do mercado 
como fez com que a participação do meio 
no total das verbas investidas em mídia 
atingisse a marca recorde de 60,9%. Em 
um ano em que as empresas buscaram 
ainda mais retorno de curto prazo, a TV 
aberta foi considerada porto seguro pelos 
anunciantes, que aplicaram R$ 13,6 bilhões 
no meio. “Esse resultado é especialmente 

Nem tsunami, nem marolinha
A onda que varreu a economia mundial no ano passado balançou mas não afundou o faturamento do mercado publicitário
Eliane Pereira

índice de expansão entre todas as mídias, 
chegando a R$ 950 milhões. Vale destacar 
que, no ano passado, um número maior de 
empresas de mídia digital passou a repor-
tar seus dados ao Inter-Meios.

“Vislumbrando um período sem gran-
des turbulências, nossa expectativa de 
crescimento não deve ser inferior a 30%, 
percentual que estamos projetando para 
2010. Mas para o ano difícil que foi 2009, 
estamos satisfeitos. Importante observar no 
Inter-Meios as curvas de evolução do sha-
re de cada mídia. A única que é ascendente 
e acentuada é a da internet. As demais são 
declinantes, caso de jornal e revista, ou 
instáveis, como TV aberta e rádio”, analisa 
Pedro Cabral, presidente do Interactive 
Advertising Bureau (IAB) Brasil.

O meio rádio também vem conseguin-
do ampliar sua participação no total das 

importante diante do cenário em que foi 
obtido, com a economia sob influência 
constante do nervosismo nos mercados 
internacionais. Vale lembrar que os ín-
dices da TV aberta foram influenciados 
diretamente pelo desempenho da TV 
Globo”, aponta Haas. 

O vice-presidente comercial da Re-
cord, Walter Zagari, garante que a empre-
sa cresceu 29% no ano passado e diz que 

as perspectivas para 2010 são as melhores 
possíveis. “Em nosso planejamento orça-
mentário há uma previsão de crescimento 
de 15%. Porém, diante do resultado do 
primeiro bimestre, devemos superar este 
índice”, afirma.

Quem também ampliou sua fatia no 
bolo publicitário foi a internet, que agora 
tem 4,3% de share, praticamente empatan-
do com o rádio. O meio registrou o maior 
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O Projeto Inter-Meios é um 
relatório de investimento em mídia 
no País tabulado pela empresa de 
auditoria PricewaterhouseCoopers 
com exclusividade para o Grupo 
M&M, que coordena o projeto. O 
trabalho mede, mês a mês, os inves-
timentos em veiculação feitos pelos 

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

Metodologia

Faturamento da Mídia Exterior (em R$)

Valores acumulados Crescimento/
decréscimo (%)

Participação (%)
12/2008 12/2009

Digital Out-of-Home

Faturamento direto 20.946.915,26 30.339.581,99 44,84 12,39

Faturamento agência 39.970.962,42 63.811.824,20 59,65 15,41

Total 60.917.877,68 94.151.406,19 54,55 14,29

Mobiliário Urbano

Faturamento direto 22.691.853,60 25.843.620,05 13,89 10,55

Faturamento agência 107.438.617,32 110.314.316,56 2,68 26,65

Total 130.130.470,92 136.157.936,61 4,63 20,66

Móvel

Faturamento direto 11.379.350,68 10.899.661,61 -4,22 4,45

Faturamento agência 13.403.831,31 16.273.003,80 21,41 3,93

Total 24.783.181,99 27.172.665,41 9,64 4,12

Outdoor

Faturamento direto 138.777.599,79 155.623.028,88 12,14 63,55

Faturamento agência 195.344.100,75 208.550.693,23 6,76 50,37

Total 334.121.700,54 364.173.722,11 8,99 55,27

Painel

Faturamento direto 22.022.348,10 22.179.140,44 0,71 9,06

Faturamento agência 14.754.513,93 15.051.351,73 2,01 3,64

Total 36.776.862,03 37.230.492,17 1,23 5,65

Total

Faturamento direto 215.818.067,43 244.885.032,97 13,47 100,00

Faturamento agência 370.912.025,73 414.001.189,52 11,62 100,00

Total 586.730.093,16 658.886.222,49 12,30 100,00
Fonte: Projeto Inter-Meios

Participação por meio (%)

Jornal — 14,08

Cinema — 0,37

Internet — 4,27

Mídia exterior — 2,96

Guias e listas — 1,60

TV por assinatura — 3,69

Revista — 7,69

Televisão — 60,92

Rádio — 4,43

Jornal — 14,08

Cinema — 0,37

Guias e listas — 1,60Revista — 7,69

Televisão — 60,92

A mídia exterior se saiu bem em 2010, 
com crescimento acima da média do mer-
cado (12,3%). O faturamento chegou a 
R$ 658,9 milhões, garantindo share de 
quase 3%. Os destaques fi cam para a mí-
dia digital out-of-home, cujo faturamento 
subiu 54,5%, e para o outdoor, que cres-
ceu 9% e responde por quase metade do 
faturamento do meio (ver tabela).

“Sempre acreditamos no poder desse 
segmento, mesmo com a proibição no 
maior mercado do País. Para 2010 as 
perspectivas são animadoras, ainda mais 
por ser ano de Copa do Mundo. Acredito 
que os exibidores estarão preparados para 
manter o nível de crescimento que tivemos 
em 2009”, ressalta Luiz Rodovalho, presi-
dente do Sindicato das Empresas de Mídia 
Exterior de São Paulo (Sepex-SP).

Para Raul Nogueira Filho, presidente 
da Central de Outdoor, a tendência de 
crescimento deve continuar neste ano. 
“Temos boas perspectivas pela frente com 
relação à economia, uma Copa do Mundo 
e uma disputa eleitoral para presidente 
que não deve gerar turbulência na eco-
nomia. Tudo indica que teremos todas as 
condições necessárias para acompanhar 
a boa performance que o País deve apre-
sentar em 2010”, acredita. 

A Associação Brasileira de Mídia 
Indoor  (Abramid) calcula que o cresci-
mento de seus associados em 2009 foi 
ainda maior — da ordem de 20%. “Espe-
ramos manter o ritmo e apresentar, até o 
fi m do ano, resultados mais positivos do 
que os vistos até agora”, destaca Cristiano 
Tassinari, presidente da entidade.    (EP)

Out-of-home e outdoor puxam 
desempenho da mídia exterior

Impressos vivem retomada 
de negócios em 2010

Foi especialmente complicado o ano 
de 2009 para a mídia impressa. Jornais, 
revistas e guias/listas fi caram no verme-
lho — nos dois primeiros casos, por con-
ta do recuo nos investimentos de dois 
importantes segmentos anunciantes 
(imobiliário e automotivo); e no segun-
do, devido à migração dos anúncios das 
listas impressas para os canais digitais, 
ainda que das mesmas empresas.

Os jornais foram os que mais sofre-
ram: o faturamento de R$ 3,13 bilhões foi 
8,1% menor que o de 2008, fazendo com 
que sua participação caísse de 15,9% 
para 14,1%. “A crise pegou em cheio dois 
segmentos fundamentais para o meio. Já 
2010 começou aquecido, com o retorno 
de anunciantes de imóveis e autos e o 
aumento da procura por parte de setores 
que não anunciam tanto nos jornais”, co-
memora o diretor executivo comercial do 

verbas publicitárias: de 4% em 2007 para 
4,2% em 2008 e 4,4% em 2009. No ano 
passado, faturou R$ 987 milhões — 9,3% 
a mais que em 2008.

A TV por assinatura viveu dias de 
montanha-russa em 2009. Começou 
o ano bem, mas os meses de abril a 
agosto foram de decréscimo no fatu-
ramento com publicidade. “Houve uma 
retomada forte no quarto trimestre, a 
ponto de faltar espaço para acomodar 
todos os que queriam anunciar no ho-
rário nobre”, conta Rafael Davini, vice-
presidente de publicidade e marketing 
da Turner International do Brasil (que 
distribui, entre outros, os canais Car-

toon Network e TNT).
Ao término do ano a TV paga faturou 

R$ 823 milhões com publicidade — ou 
2,5% a mais que no ano anterior, con-
seguindo manter seu share em 3,7%. 
“Vale destacar que em 2009 não houve 
Olimpíada como em 2008, o que fez di-
ferença na comparação dos resultados. 
Por se tratar de um ano de Copa do 
Mundo, preparativos para a Olimpíada 
de 2012, aceleração da economia e 
crescimento da base de assinantes, a 
previsão é encerrar 2010 com aumento 
de share considerável da TV paga”, 
aposta o diretor comercial da Globosat, 
Fred Müller.

Genesini: crescimento em 2010 já é de 20%

Grupo Folha, Antonio Carlos Moura.
Para o diretor-presidente do Grupo 

Estado, Silvio Genesini, medidas ado-
tadas pelos veículos estão ajudando a 
reverter o quadro. “O ano passado não 
foi bom e, além disso, os jornais foram 
tímidos, o que está mudando em 2010. 
Neste começo de ano o crescimento já 
é da ordem de 20%, porque o mercado 
está movimentado e também porque 
as empresas jornalísticas voltaram a 
investir nos seus títulos, a fazer jornais 
com mais charme.”

A queda das revistas foi um pou-
co menor, de 6,2%, mas nem por 
isso menos dolorida. O meio faturou 
R$ 1,7 bilhão, e viu seu share encolher 
de 8,5% para 7,7%. “Foi o ano dos 
anúncios de varejo, e isso favoreceu os 
meios eletrônicos. Houve crescimento 
acelerado no último trimestre, o que 
compensou em parte aquilo que dei-
xou de ser faturado ao longo do ano”, 
afi rma Thais Chede Soares, diretora 
geral de publicidade da Abril.

Para o diretor de mercado anunciante 
da Editora Globo, Gilberto Corazza, o 
meio revista perdeu faturamento para 
a TV aberta, e não para a internet. “Em 
momentos de crise há uma centralização 
dos investimentos em TV. Isso é um mo-
vimento clássico — e afetou bastante as 
revistas”, afi rma. Tanto na Abril quanto 
na Globo o início de ano é promissor; 
ambas trabalham com expectativa de 
crescimento de 10% em 2010.

No caso de guias e listas, a queda foi 
de 19,7%, com faturamento de R$ 355,8 
milhões. Por solicitação de uma empresa 
participante do Projeto Inter-Meios, 
após análise de seu faturamento poste-
riormente à divulgação dos dados refe-
rentes a novembro de 2008, houve altera-
ção das informações, e foi constatado que 
o faturamento total de guias e listas no re-
ferido mês foi de R$ 31,4 milhões.     (EP)

Pa
ul

o 
M

úm
ia

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1402, p. 34-35, 29 mar. 2010.




