
quase não mudaram ao longo da primeira década do século 21: 

a televisão continua reinando como mídia soberana na distribui-

ção do bolo publicitário (veja gráficos na página ao lado) e o princi-

pal anunciante ainda é, disparado, a Casas Bahia. No ranking 

das maiores agências houve mudança - na verdade, apenas apa-

rente: hoje ele é liderado pela Y&R, sendo que há dez anos o 

lugar estava ocupado pela Newcomm. Mas o que aconteceu, na 

realidade, foi que esta última, que mantém há mais de dez anos 

a conta da Casas Bahia, juntou-se à Y&R. 

Se por um lado pode-se dizer que o mercado ficou estático, num 

dado fundamental, o faturamento, o desempenho da publicida-

de brasileira .apresenta-se bem dinâmico: no ano 2000, o total 

investido em compra de mídia foi de R$ 5,36 bilhões. Dez anos 

depois, esse valor havia mais do que dobrado, alcançando em 

2009 a cifra de R$ 11,54 bilhões. 

O crescimento do mercado brasileiro se reflete no próprio anu-

ário, que este ano vem com 776 páginas, a maior edição já feita 

pelo Grupo de Mídia de São Paulo, a entidade responsável pela 

sua publicação. Tem tiragem de 5 mil exemplares e é distribuído 

gratuitamente aos associados do Grupo de Mídia, ao mercado 

publicitário em geral, escolas de comunicação e bibliotecas pú-

blicas. Seu preço avulso é de RS 100. 

O anuário é dividido em capítulos: tevê aberta, tevê paga, re-

vista, rádio, jornal, out of home, entretenimento e mídia digi-

tal. Para abrir cada tema, o Mídia Dados traz uma matéria, 

resultado de debates realizados na entidade com os principais 

profissionais de mídia, dos meios, das escolas e dos institutos de 

pesquisa. Para compor essas mesas-redondas foram convidados 

90 profissionais. Em seguida, vêm os dados referentes a cada 

meio, como distribuição geográfica, audiência, circulação, 

.qualificação do público, entre outros. Também há capítulos 

para informações de mercado e demografía, ensino, pesquisa, 
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