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Inter-meIos

Mercado amplia 
13,89% no trimestre
Cinema, TV paga e internet registraram maiores  
altas; TV aberta lidera share, com 65,39% do total

Por RodRigo Manzano rmanzano@grupomm.com.br

O investimento publicitário alcançou 
R$ 6,5 bi entre janeiro e março des-

te ano e cresceu 13,89% (sem descontar 
a inflação) em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2011, revela o Projeto Inter-
-Meios.  O faturamento publicitário no 
primeiro trimestre do ano passado foi 
de R$ 5,7 bilhões. 

Todos os meios receberam mais inves-
timentos em 2012 do que no ano passado, 
com destaque para Cinema, que cresceu 
38,45%; TV por Assinatura, com 27,14%; 
Internet, com 24,85% de aumento. Em 
perspectiva, esses têm sido os meios com 
os maiores registros de crescimento nos 
últimos relatórios do Inter-Meios. O me-
nor crescimento foi verificado em Revis-
ta, com 0,92%. 

A posição das maiores receitas publi-
citárias e participação no share perma-
necem inalteradas, com liderança da TV 
Aberta (65,39%), Jornal (11,93%) e Re-
vista (5,53%). Desde janeiro, o Projeto 
Inter-Meios registra os investimentos 
nas operações online dos jornais, que, 
no trimestre, alcançaram 0,43% do total 
investido. As menores participações no 
bolo publicitário são de Cinema (0,26%) 
e Guias e Listas (0,9%) (veja detalhes no 
gráfico abaixo).

O Projeto Inter-Meios é um relatório 
de investimento em mídia no País a par-
tir dos dados de faturamento publicitário 
fornecidos diretamente pelos veículos. O 
Meio & Mensagem coordena o projeto.

Jan. - mar. 2011 Jan. - mar. 2012 variação (%)

Televisão aberta 3.671.664.875,04 4.261.506.019,32 16,06

Jornal 736.485.850,87 777.395.261,90 5,55

Revista 357.169.509,96 360.457.480,59 0,92

Internet 264.603.735,40 330.348.181,61 24,85

Rádio 231.706.264,15 265.237.460,36 14,47

Mídia exterior 204.805.704,21 208.065.105,24 1,59

TV por assinatura 187.123.984,10 237.914.087,74 27,14

Guias e listas 56.201.001,26 58.780.993,80 4,59

Cinema 12.442.661,45 17.227.341,39 38,45

ToTaL 5.722.203.586,44 6.516.931.931,95 13,89

Televisão aberta 65,39

Jornal 11,93

Revista 5,53

Internet 5,07

Rádio 4,07

Mídia exterior 3,19

TV por assinatura 3,65

Guias e listas 0,90

Cinema 0,26

Faturamento bruto (R$)

Participação por meio (%)
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1513, p. 37, 11 jun. 2012.
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