
Os bons tempos estão de volta
Mercado publicitário cresce 30% no primeiro semestre, com faturamento total de R$ 17,2 bilhões
ELIANE PEREIRA

O Brasil pode ter decepcionado na
Copa do Mundo, mas a economia nacional
deve fechar o ano dando show de bola.
Diante da previsão de crescimento do PIB
na casa dos 7%, o mercado publicitário
aposta num desempenho ainda melhor
para o segmento, chegando ao final de
dezembro com faturamento 15% superior
ao do ano de 2009. Apesar das incertezas
que cercam este segundo semestre, por
conta das eleições e de uma possível
desaceleração da atividade econômica,

a primeira metade do ano foi muito boa
para a mídia brasileira.

Enquanto os indicadores apontam
crescimento de 8,4% do PIB no primeiro
semestre, o levantamento do Projeto
Inter-Meios junto aos veículos de co-
municação registra aumento de 29,8%
no faturamento publicitário de janeiro
a junho, em relação ao ano passado. Se
descontada a inflação de 3,1% no período,
medida pelo índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA, usado pelo governo

para fixar a meta de inflação anual), o
crescimento real foi de 26,5%.

Em valor, foram arrecadados R$ 12,5
bilhões na primeira metade do ano, contra
R$ 9,6 bilhões do mesmo período de 2009.
Os números do Projeto Inter-Meios,
coordenado pelo Grupo M&M e conta-
bilizado pela PricewaterhouseCoopers,
já incluem descontos resultantes de
negociação entre as partes (ver box Me-
todologia). O valor apurado pelo projeto
corresponde a 90% do total faturado pelos
veículos com venda de espaços comer-
ciais. Calculando-se os 10% faltantes e
incluindo-se as verbas aplicadas em pro-
dução das peças veiculadas (estimadas
em 19% do total do bolo publicitário),
chega-se ao valor global de R$ 17,2 bi-
lhões, ou US$ 9,5 bilhões (ver quadro).

O destaque do período é a TV aberta,
meio que atrai a maior parte das verbas
publicitárias do mercado brasileiro e,
portanto, tem peso decisivo no resultado
final. Num semestre que contou com a
realização da Copa do Mundo na África
do Sul, a TV aberta registrou aumento
de 37,6% no faturamento, chegando a R$
8 bilhões (foram R$ 5,8 bilhões nos seis
primeiros meses de 2009). Com isso, o
meio amplia sua participação no total do
bolo publicitário para inéditos 63,9%.

"Quando o crescimento do PIB supera
as previsões, quando o nível de consumo é
mais alto que o esperado, normalmente a
confiança dos anunciantes aumenta e isso
beneficia o mercado publicitário como um
todo. Tendo um evento mobilizador como
a Copa do Mundo, completa-se um cená-
rio muito positivo para o setor", avalia o
diretor da Central Globo de Marketing,
Anco Saraiva, ao reconhecer que o cresci-
mento do mercado no primeiro semestre
superou as expectativas, que já eram
otimistas — da ordem de 20%.

Para ele, a segunda metade do ano,
em comparação com os resultados da
primeira, deve apresentar desempenho
bem mais modesto, em linha com o cres-
cimento do PIB. "Será um resultado bas-

Saraiva: confiança dos anunciantes em
alta beneficia o setor como um todo

tante positivo, pois o segundo semestre de
2009 apresentou um crescimento muito
bom. A TV aberta deverá fechar o ano
com participação de 62%, bem superior
à participação em 2009", aposta.

BIT ACELERADO
No mesmo ritmo da TV aberta, inter-

net e TV por assinatura tiveram desem-
penho acima da média geral do mercado.
A primeira cresceu 36,7%, com R$ 539,2
milhões faturados no período (contra os
R$ 394,5 milhões anteriores). Com esse
resultado a mídia digital amplia um pouco
mais sua participação no total das verbas
publicitárias, que vem crescendo de ma-
neira consistente e constante desde que o
meio começou a ser medido pelo Projeto
Inter-Meios, em 2003 — passando de
1,4% naquele ano para os atuais 4,3%.

"A internet apresenta um percentual
agressivo de crescimento, mas acredita-
mos que pode crescer ainda mais. Vamos
considerar que temos quase 80 milhões de
internautas brasileiros, com o maior tempo
online do mundo. E, apesar disso, temos



apenas 4,3% do bolo publicitário. Pode
perder apenas pela cobertura e alcance da
TV. Mas se comparado a jornal, revista e
rádio, é covardia. Além de entregar mais,
com menos investimento que esses meios,
é interativa, colaborativa, tem engaja-
mento de marca e clique para negócio",
argumenta o vice-presidente de veículos
do Interactive Advertising Bureau Brasil
(IAB), Marcelo Lobianco, que também é
diretor de publicidade do iG. Segundo ele,
a previsão do IAB é fechar o ano em 35%
de crescimento. "Eu, pessoalmente, estou
ainda mais otimista", afirma.

A TV por assinatura também se saiu
muito bem no período, faturando R$ 447,6
milhões, montante 36,8% superior aos
R$ 327,1 milhões de 2009. O fator Copa
do Mundo ajudou a puxar o desempenho
dos canais esportivos, beneficiando o meio
como um todo, na análise do vice-presi-
dente de vendas publicitárias e marketing
da Turner International do Brasil e Turner
Miami, Rafael Davini, que também é mem-
bro do comitê de marketing publicitário da
ABTA. Em relação às expectativas para
o ano, a TV por assinatura tem um com-
parativo forte em relação a 2009, pois o

obianco: web pode crescer ainda mais

segundo semestre do ano passado também
foi de bons resultados.

"O que vai mesmo fazer diferença para
nós no final de 2010 será o estrondoso
crescimento da base de assinantes, com
expectativa de aumentar em quase dois
milhões, o que é espetacular", afirma
Davini. A maior penetração na classe C é
uma das bandeiras da TV por assinatura,
uma vez que a adesão das classes A e B

já é fato consumado e grande argumento
para se anunciar produtos e serviços de
maior valor agregado. Especificamente
sobre a Turner, Davini diz que a projeção
é de crescimento de 25% no ano, no con-
junto dos seus canais, mesmo sem pro-
priedades esportivas no ano da Copa.

ÁUDIO E VÍDEO
Um pouco abaixo da média do mer-

cado, mas ainda assim com boa perfor-
mance, o meio rádio faturou R$ 523,9
milhões no período, valor 18,8% superior
ao do primeiro semestre do ano passado,
o que garante a manutenção da sua fatia
na casa dos 4,2% do mercado. "Já espe-
rávamos essa tendência de crescimento,
porque o ano passado foi muito ruim. O
mais interessante é que, ao longo dos
anos, o meio rádio vem aumentando sua
participação (no Projeto Inter-Meios)",
diz o diretor-superintendente da Mix FM,
Marcelo Braga. "Além do crescimento do
rádio, temos que considerar a interação
com a internet, que valoriza nosso negócio

e nos dá mais visibilidade", lembra.
Outro que se saiu bem foi o cinema,

cuja venda de espaço publicitário foi
24,6% maior entre janeiro e junho de 2010,
faturando R$ 40,2 milhões e mantendo
a participação em 0,3%. Segundo André
Porto Alegre, diretor comercial da Circuito
Digital, houve crescimento de 30% a 35%
no público. "Quando as audiências so-
bem, é natural que as verbas publicitárias
migrem para a mídia que cresce", afirma,
ao ressaltar a importância das salas 3D na
alavancagem de audiência, que contribui
para o aumento da ocupação das salas
e traz um público que havia deixado de
freqüentar o cinema. "Estamos aprovei-
tando essa onda boa. Não vale a pena
colocar preços diferenciados no espaço,
até porque a produção de filmes em 3D
já pressupõe um investimento maior por
parte do anunciante", complementa.

Os relatórios completos sobre o fatura-
mento publicitário dos veículos estão dis-
poníveis no site www.projetointermeios.
com.br. O acesso é livre.

Recuperação na mídia
impressa, mas abaixo da média

Entre as mídias tradicionais, o jornal
foi o que apresentou o pior resultado: R$
1,6 bilhão de faturamento no semestre,
montante apenas 8,2% maior que os
R$ 1,48 bilhão do ano passado - perío-
do bem ruim para o meio, que sofreu
muito com a retração das verbas de
anunciantes do setor de imóveis. Com
isso, a fatia dos jornais ficou reduzida
praticamente à metade nos últimos dez
anos, chegando aos atuais 12,8%.

"O crescimento de 30% do bolo to-
tal da publicidade é
uma boa notícia, No
caso do meio jor-
nal, vários fatores
explicam o cresci-
mento de 8,2%. Em
primeiro lugar, o
jornal tradicional-
mente se recupera
mais devagar. Por
outro lado, as em-
presas jornalísticas
hoje vendem jornal
impresso, internet,
rádio, eventos, ou
seja, é uma oferta
multimídia. Na com-
posição de todas as receitas, portanto,
o número é bem maior", pondera Silvio
Genesini, CEO do Grupo Estado. "A boa
notícia é que os principais anunciantes
voltaram. Nos cinco segmentos mais im-
portantes para o meio jornal — imóveis,
automóveis, varejo, telecomunicações e
financeiro — os anunciantes voltaram
todos e normalizaram a veiculação em
relação a 2008", comemora.

Já as revistas se saíram bem melhor,
ampliando seu faturamento publicitário
em 23,2% no período, com R$ 857,9 mi-
lhões, contra os R$ 696,2 milhões anterio-
res. Para José Bello, diretor nacional de
publicidade da Editora Três, a expectativa
para o segundo semestre é a melhor pos-
sível. "Mesmo com as eleições, que fazem
com que muitos investimentos sejam
pulverizados, confiamos que este será o
melhor ano da Editora Três", afirma. Ele
acredita que isso se deve ao momento

econômico do Brasil, classificado pelo
executivo como excelente.

O único meio a registrar desempenho
negativo foi guias e listas, que viu seu fatu-
ramento recuar 9,5%, chegando a R$ 155,3
milhões. Entretanto, os profissionais da área
defendem que esse resultado reflete um
movimento de migração das verbas para os
guias digitais, que estariam compensando o
decréscimo das listas impressas. (EP)
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