
134 de OUTUBRO de 2010
MÍDIA &  
MERCADO

Inter-meIos

Otimismo com forte crescimento
Mercado publicitário brasileiro cresce 30% no primeiro semestre, com faturamento total de R$ 17,2 bilhões
Sônia Araripe

Depois da tempestade vem a bonança. Assim 
como o ditado popular, após um período difícil de crise 
financeira global em 2009, a economia verde-e-amarela 
retomou o crescimento no primeiro semestre de 2010 
e trouxe novamente o ritmo acelerado para o mercado 
publicitário. Com a Copa do Mundo impulsionando 
ainda mais os negócios, os números foram bastante 
positivos 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 comunica-
ção registra aumento de 29,8% no faturamento publici-
tário de janeiro a junho, em relação ao ano passado. Se 
descontada a inflação de 3,1% no período, medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor 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 con-
tabilizado pela PricewarterhouseCoopers, já incluem 
descontos resultantes de negociação entre as partes 
(veja box Metodologia). O valor apurado pelo projeto 
corresponde a 90% do total faturado pelos veículos 
com venda de espaços comerciais. Calculando-se os 
10% faltantes e incluindo-se as verbas aplicadas em 
produção das peças veiculadas (estimadas em 19% do 
total do bolo publicitário), chega-se ao valor global de 
R$ 17,2 bilhões, ou US$ 9,5 bilhões (veja quadro).

E as perspectivas daqui para frente são bastante posi-
tivas. Enquanto os economistas esperam que a economia 
brasileira cresça cerca de 7% a 8% este ano, o mercado 
publicitário poderá encerrar 2010 com uma expansão de 
até 15%. Sorte? Questão de estatística por conta de um 

ano anterior mais fraco? Executivos 
ouvidos indicam que por trás de 
toda esta performance está um ano 
de trabalho intenso. 

As vendas para a Copa do 
Mundo da África do Sul, por exem-
plo, começaram ainda em 2009. 
Foi o que aconteceu na TV Globo,  
que deteve o direito de transmis-
são no segmento aberto. Não 
por acaso, a TV aberta foi o meio 
que mais se destacou, crescendo 
37,6%: as verbas saltaram de R$ 
5,8 bilhões no primeiro semestre 
de 2009 para R$ 8 bilhões nos 
seis primeiros meses deste ano.

“A Copa, como já era de se 
esperar, movimentou a economia 
brasileira, aquecendo diversos se-
tores da indústria e comércio. O mercado anunciante 
viu neste evento uma ótima oportunidade para falar 
com um consumidor completamente envolvido com o 
evento esportivo”, diz Anco Saraiva, diretor da Central 

Globo de Marketing. 
O executivo observa ainda 

que, nos últimos anos, os núme-
ros do Projeto Inter-Meios 
mostram a ampliação da fatia da 
TV aberta, que chegou a 63,9% 
no primeiro semestre de 2010.  “A 
TV aberta é a mídia de massa por 
excelência e a principal fonte de 
entretenimento do brasileiro. Tais 
condições se traduzem favoravel-
mente ao mercado anunciante, 
pois o custo por mil da TV aberta 
brasileira está entre os mais bai-
xos do mundo. A união de todos 
esses aspectos faz dela um meio 
único no mundo e cujas bases 
sólidas não serão tão facilmente 
modificadas”, resume.

Mídia eletrônica 
O faturamento da TV por assinatura também foi 

destaque, o segundo maior do levantamento do 

Muller, da Globosat: anunciantes encaram 
TV por assinatura como meio estratégico

Prais, do IAB: internet ainda 
tem muito espaço para avançar
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Projeto Inter-Meios no período: cresceu 36,8% no 
primeiro semestre, atingindo a receita de R$ 447,6 
milhões, contra R$ 327,1 milhões nos seis primeiros 
meses do ano passado. 

“É um resultado considerável. Mostra que há 
espaço para aumentarmos ainda mais a presença da 
TV por assinatura no bolo publicitário. Cada vez mais 
os anunciantes percebem o meio como estratégico 
para atingir os seus públicos, além de possibilitar o 
desenvolvimento de projetos relevantes e impactan-
tes”, avalia Fred Muller, diretor executivo comercial 
da Globosat.

Também a mídia digital ficou muito bem no qua-
dro geral: com crescimento, de 36,6%, empatou com 
a TV paga. No caso da internet o faturamento saltou 
para R$ 539,2 milhões, contra R$ 394,5 milhões 
no primeiro semestre de 2009. “Os anunciantes já 
reconhecem o poder da internet. Mas ainda há muito 
espaço para avançar”, acredita Marcelo Prais, vice-
presidente de agências do Interactive Advertising 
Bureau (IAB Brasil).

Em relação à participação no total das verbas inves-
tidas em mídia, a internet, com 4,3% do mercado, está 
atrás da TV aberta, jornais (12,8%) e revistas (6,8%), 
mas já deixou para trás o rádio (4,2%) e também está 
na frente da TV por assinatura (3,6%) e da mídia ex-
terior (2,9%). Os portais têm sentido a força da mídia 
digital e o maior interesse de anunciantes de uma forma 
geral. E a concorrência aumenta, com a migração de 
mídias tradicionais, como revistas e jornais, avançando 
também para o meio digital. 

No caso do rádio, o faturamento foi de R$ 523,9 
milhões no período, valor 18,8% superior ao do primeiro 
semestre do ano passado (de R$ 440,9 milhões), o 
que garante a manutenção da sua fatia na casa dos 
4,2% do bolo. “Já esperávamos 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”, diz o diretor 
superintendente da Mix FM, Marcelo Braga. “Além do 
crescimento do rádio, temos de considerar a interação 
com a internet, que valoriza nosso negócio e nos dá 
mais visibilidade”, lembra.

Salas 3D e maior audiência com a expansão das 
classes emergentes favoreceram 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 
sobem, é natural que as verbas publicitárias migrem 
para a mídia que cresce.”

Mídia impressa
Diante de tantas novidades tecnológicas, as 

revistas, por exemplo, estão reforçando o posicio-
namento digital, sem deixar de apostar no forte 
atrativo do papel. “Nenhum outro meio se reinven-
tou tanto nos últimos tempos quanto a revista. Os 
portais deixaram de ser mero replicador da versão 
impressa para ganharem vida própria. Mas o prazer 
de ler uma revista em papel não morre nunca. Só 
cresce”, diz Gilberto Corazza, diretor de mercado 
anunciante da Editora Globo.

O presidente da Associação Nacional dos Editores 
de Revistas (Aner), Roberto Muylaert, prevê que até o 
fi m do ano será possível manter o nível de crescimento. 
E justifi ca: “O segundo semestre é melhor do que o 
primeiro em publicidade, tradicionalmente.” 

Também a presidente da Associação Nacional 
dos Jornais (ANJ), Judith Brito, percebe um movi-

Faturamento bruto, por meio (em R$)

Valores acumulados Crescimento/ 
Decréscimo (%)

Participação 
(%) Junho/2009 Junho/2010

Guias e listas
Fatur. direto 169.787.631,82 153.952.297,19 -9,33 11,32
Fatur. agência 1.821.079,13 1.372.271,29 -24,65 0,01
Total 171.608.710,95 155.324.568,48 -9,49 1,24

Internet
Fatur. direto 142.387.856,96 134.192.678,77 -5,76 9,87
Fatur. agência 220.217.928,35 365.355.494,71 65,91 3,28
Fatur. permuta 332.067,00 584.485,37 76,01 100,00
Fatur. outros 31.615.861,99 39.061.005,75 23,55 100,00
Total 394.553.714,30 539.193.664,60 36,66 4,30

Jornal
Fatur. direto 343.482.668,48 338.860.294,55 -1,35 24,91
Fatur. agência 1.133.656.778,61 1.260.194.367,53 11,16 11,32
Total 1.477.139.447,09 1.599.054.662,08 8,25 12,76

Mídia exterior
Fatur. direto 114.455.684,11 132.746.115,01 15,98 9,76
Fatur. agência 185.692.321,40 228.903.533,13 23,27 2,06
Total 300.148.005,51 361.649.648,14 20,49 2,89

Rádio
Fatur. direto 107.725.869,83 115.173.661,18 6,91 8,47
Fatur. agência 333.203.018,16 408.768.439,30 22,68 3,67
Total 440.928.887,99 523.942.100,48 18,83 4,18

Revista
Fatur. direto 87.850.401,49 105.532.505,14 20,13 7,76
Fatur. agência 608.372.262,68 752.348.335,26 23,67 6,76
Total 696.222.664,17 857.880.840,40 23,22 6,85

Televisão
Fatur. direto 292.218.238,25 350.937.447,53 20,09 25,80
Fatur. agência 5.525.256.042,39 7.655.366.416,86 38,55 68,77
Total 5.817.474.280,64 8.006.303.864,39 37,63 63,89

TV por assinatura
Fatur. direto 22.623.642,79 23.524.248,34 3,98 1,73
Fatur. agência 304.489.848,13 424.125.749,39 39,29 3,81
Total 327.113.490,92 447.649.997,73 36,85 3,57

Cinema
Fatur. direto 3.637.928,17 5.252.393,69 44,38 0,39
Fatur. agência 28.643.407,33 34.972.851,47 22,10 0,31
Total 32.281.335,50 40.225.245,16 24,61 0,32

Bolo publicitário total no Brasil
R$ milhões — valores correntes

1º SEM 2009 1º SEM 2010

Investimento bruto em mídia 9.657 12.531
+ Complemento 1.073 1.392
Total extrapolado 10.731 13.924
+ Produção comercial (*) 2.517 3.266
Bolo publicitário total 13.248 17.190

(*) Produção comercial: 19%

Subtotal
Fatur. direto 1.284.169.921,90 1.360.171.641,40 5,92 100,00
Fatur. agência 8.341.352.686,18 11.131.407.458,94 33,45 100,00
Fatur. permuta 332.067,00 584.485,37 76,01 100,00
Fatur. outros 31.615.861,99 39.061.005,75 23,55 100,00
Total 9.657.470.537,07 12.531.224.591,46 29,76 100,00

Participação por meio (%)

Jornal — 12,76

Cinema — 0,32

Internet — 4,30

Mídia exterior — 2,89

Guias e listas — 1,24

TV por assinatura — 3,57

Revista — 6,85

Televisão — 63,89

Rádio — 4,18

Jornal — 12,76

Cinema — 0,32

Guias e listas — 1,24Revista — 6,85

Televisão — 63,89

Fonte: Inter-Meios
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mento de retomada. “A crise econômica e financeira 
do ano passado atingiu o mundo todo e também o 
Brasil, que teve até decréscimo do PIB. Os jornais 
brasileiros não podiam deixar de ser afetados. Agora, 
com recuperação da economia, devemos chegar ao 
final de 2010 com uma boa expansão da circulação 
e também da captação de investimentos publicitá-
rios”, avalia.

Aos poucos, depois de uma forte retração em 2009, 
anunciantes tradicionais de jornais, como montadoras, 
empresas de telefonia, setor imobiliário e varejo volta-
ram a ser ativos. No entanto, mesmo com bom ritmo, 

O Projeto Inter-Meios é um relatório de 
investimento em mídia no País tabulado pela em-
presa de auditoria PricewaterhouseCoopers com 
exclusividade para o Grupo M&M, que coordena 
o projeto. O trabalho mede, mês a mês, os investi-
mentos em veiculação feitos pelos anunciantes na 
mídia brasileira. Estima-se que ele mensure 90% 
do total das verbas. Os participantes encaminham 
seus dados diretamente à Price. Informações 
completas podem ser obtidas no endereço www.
projetointermeios.com.br.

Metodologia

o crescimento foi o menor entre os meios – 8,2%, 
acompanhando o ritmo da economia como um todo. 
O faturamento publicitário dos jornais cresceu de  R$ 
1,4  bilhão para R$ 1,6 bilhão. “Foi um primeiro semestre 
positivo e a expectativa para frente também é boa”, 
afirma Antônio Carlos de Moura, diretor comercial da 
Folha de S.Paulo.

Outros meios
O desempenho da mídia exterior ficou abaixo da 

média do mercado, com 20,5% de crescimento no 
conjunto dos segmentos que a compõe. Em valores, 

isso representa R$ 361,6 milhões (foram R$ 300,1 
milhões entre janeiro e junho de 2009). O outdoor 
continua sendo o setor com maior faturamento (R$ 
202,1 milhões, o que representa 55,9% do total das 
verbas investidas no meio), embora seu índice de 
crescimento (19,1%) tenha sido menor que a média 
da mídia exterior. O subsetor com maior índice de 
crescimento é o digital out of home, com 82,5% 
(num total de R$ 67,4 milhões), seguido da mídia 
móvel, com 21,9% (R$ 14,5 milhões).

Na contramão, painéis e mobiliário urbano tiveram 
queda de 9,9% e 3,5%, respectivamente (veja quadro). 

“Tivemos algumas empresas de telecomunicações 
anunciando mais conosco, como TIM e Embratel. E há, 
claro, o reflexo da Copa do Mundo, que contribui para o 
aumento do faturamento”, diz o presidente do Sindicato 
das Empresas de Publicidade Exterior do Estado de São 
Paulo (Sepex-SP), Luiz Fernando Rodovalho.

O único meio a registrar desempenho negativo foi 
guias e listas, que viu seu faturamento recuar 9,5%, 
chegando a R$ 155,3 milhões. Entretanto, os profis-
sionais 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.

Os relatórios completos sobre o faturamento pu-
blicitário dos veículos estão disponíveis no site www.
projetointermeios. com.br. O acesso é livre.

Colaborou Eliane Pereira 

Muylaert, da Aner: revistas vão manter o ritmo de crescimentoMoura, da Folha de SP: expectativa para o final do ano é boa

Faturamento da mídia exterior (em R$)

Valores acumulados
Crescimento/  

Decréscimo (%) Participação (%) 
Junho/2009 Junho/2010

Digital out of home

Fatur. direto 13.786.550,15 20.649.369,97 49,78 15,56

Fatur. agência 23.165.696,87 46.807.942,99 102,06 20,45

Total 36.952.247,02 67.457.312,96 82,55 18,65

Mobiliário urbano

Fatur. direto 12.848.831,69 8.026.383,21 -37,53 6,05

Fatur. agência 49.737.064,54 52.384.358,02 5,32 22,88

Total 62.585.896,23 60.410.741,23 -3,48 16,70

Móvel

Fatur. direto 4.456.054,20 5.807.270,99 30,32 4,37

Fatur. agência 7.451.532,94 8.710.433,98 16,89 3,81

Total 11.907.587,14 14.517.704,97 21,92 4,01

Outdoor

Fatur. direto 72.298.522,29 87.843.954,60 21,50 66,17

Fatur. agência 97.423.494,86 114.312.388,67 17,34 49,94

Total 169.722.017,15 202.156.343,27 19,11 55,90

Painel

Fatur. direto 11.065.725,78 10.419.136,24 -5,84 7,85

Fatur.agência 7.914.532,19 6.688.409,47 -15,49 2,92

Total 18.980.257,97 17.107.545,71 -9,87 4,73

Total: mídia exterior

Fatur. direto 114.455.684,11 132.746.115,01 15,98 100,00

Fatur. agência 185.692.321,40 228.903.533,13 23,27 100,00

Total 300.148.005,51 361.649.648,14 20,49 100,00
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Fonte: Meio & Mensagem Especial Mídia & Mercado, São Paulo, p. 13-15, 4 out. 2010.




