
Publicidade gerou receita de 
R$ 9,4 bi em 2009, diz IBGE 
DA AGÊNCIA ESTADO 

As empresas de publicidade 
e promoção geraram receita de 
R$ 9,46 bilhões em 2009. É o que 
mostrou a Pesquisa de Serviços 
de Publicidade e Promoção de 
2009, feita pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em parceria com a As-
sociação Brasileira de Agências 
de Publicidade (Abap), que ou-
viu 1.642 empresas de serviços 
de publicidade e promoção de 
eventos. No universo pesquisa-
do, foram identificadas 626 
agências de publicidade. 

TYês tipos de produtos e servi-
ços foram responsáveis por qua-
se a metade da receita de servi-
ços do setor naquele ano (44,9% 
do total). Na primeira posição 
está comissão, fee ou bonifica-
ção sobre veiculação de publici-
dade na televisão, que movi-
mentou R$ 1,81 bilhão, ou 19,2% 
do total. Em seguida aparecem 
organização, produção e pro-
moção de eventos, que gerou R$ 
1,72 bilhão ou 18,2% do total; e 
promoção de vendas, publicida-
de no ponto de venda e demons-
tração de produto, com R$ 709,8 
milhões, e fatia de 7,5%. 

Em 2009, as agências publi-
citárias obtiveram 83,9% de 
suas receitas com campanhas 
para o setor privado, totalizan-
do R$ 4,178 bilhões, sendo 
56,5% para empresas nacio-
nais (R$ 2,814 bilhões) e 27,4% 
para multinacionais (R$ 1,363 
bilhões). Segundo o levanta-
mento do IBGE, as campanhas 
de governos, incluindo empre-
sas estatais, representaram 
13,7% da receita total daquele 
ano (R$ 680 milhões), e as 
campanhas de publicidade le-
gal e campanhas políticas re-
presentaram 2,4% dos ganhos 
(R$116 milhões). 

CLIENTES. O IBGE informou ain-
da que os serviços prestados pe-
las agências de publicidade fo-
ram direcionados principal-
mente para a indústria. Somen-
te o setor industrial respondeu 
por 32,7% da receita (R$ 1,48 bi-
lhão), seguida do comércio va-
rejista, com 16,1% (R$ 727 mi-
lhões), e de governos (exceto 
empresas estatais), com 13% 
(R$ 590 milhões). Os serviços fi-
nanceiros (R$ 442 milhões) e de 
telecomunicações (R$ 399 mi-
lhões) responderam por 9,8% e 

8,8% do total, respectivamente. 
As agências de publicidade 

concentraram mais da metade 
da receita gerada por serviços no 
setor em 2009. Segundo o IBGE, 
as companhias deste tipo movi-
mentaram R$ 4,97 bilhões na-
quele ano, 52,6% do total. A pes-
quisa identificou 626 agências 
de publicidade naquele ano. 

Já as agências de promoções 
de eventos estão em segundo 
lugar em geração de receita, 
com R$ 2,42 bilhões e participa-
ção de 25,6% do total, seguida 
por empresas de promoção de 
vendas ou fulfillment (panfleta-
gem, entrega de brindes etc.), 
com receita de R$ 816 milhões e 
8,6% de participação. 

O levantamento mostrou 
ainda que a televisão foi o veí-
culo de comunicação mais re-
presentativo na composição da 
receita de comissão, fee ou bo-
nificação sobre veiculação de 
publicidade. Neste segmento, 
que movimentou R$ 3,23 bi-
lhões em 2009, somente a TV 
respondeu por 56,1% da receita 
total. Este tipo de receita tam-
bém representou 65% do total 
da receita gerada por agências 
de publicidade em 2009. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A-2. 




