
semestre não foi animador para a 
economia. O anunciado fraco desem

penho no PIB - que registrou uma tími
da alta de 0,6% nos seis primeiros meses, 
de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) - acompa
nhado da crise europeia e a desacelera
ção industrial deixaram o mercado em 
alerta. Mas nos meios de comunicação 
o panorama foi bastante mais animador. 
Entre janeiro e junho de 2012, o merca
do publicitário cresceu 11,02%, atingin
do o faturamento em mídia de R$ 14,28 
bilhões, segundo o relatório semestral 
do Projeto Inter-Meios. 

O levantamento é coordenado pelo 
Grupo M&M e contabilizado pela Pri-
cewarterhouseCoopers. Os valores regis
trados já incluem descontos resultantes 
de negociação entre as partes (veja Me
todologia). O valor apurado pelo projeto 
corresponde a 90% do total faturado pe
los veículos com venda de espaços comer
ciais. Calculando-se os 10% faltantes e in
cluindo-se as verbas aplicadas em produ
ção das peças veiculadas (estimadas em 
19% do total do bolo publicitário), che
ga-se ao valor global de R$ 19,59 bilhões 
(veja quadro a lado). 

Algumas razões explicam a diferença 
entre o mercado como um todo e o setor 
de mídia: apesar dos medos cultivados 
pelas previsões, o consumidor final não 
se deixou abater, foi às compras, aprovei
tou a oferta mais barata de crédito, fru
to da política de concorrência financeira 
capitaneada pelo governo federal e pelos 
bancos públicos, trocou seus automó
veis, ampliou o consumo. Com o brasi
leiro alheio aos profetas do apocalipse, os 
anunciantes não puxaram o freio de mão 
e os veículos continuaram sendo procu
rados - mais procurados, diga-se - para 
fazer a roda girar. 

Foi bom como um todo, é verdade, mas 
não para todos. Destacaram-se - como 
vem acontecendo nos últimos anos - TV 
aberta, internet, TV por assinatura e ci
nema, que registraram crescimento aci
ma da média. Por outro lado, guias e lis
tas e revistas enfrentaram um recuo nos 
investimentos. O maior dos crescimen
tos foi da internet, que registrou alta de 
18,14%, como vem acontecendo nos últi
mos anos. Seguida de TV por assinatura, 
com aumento de 17,99% e cinema, com 
13,02% de acrescimento em relação ao 
mesmo período do ano passado e com 
faturamento de R$ 42,2 milhões. O sha-
re ainda permanece um problema: é o 
menor de todos, com 0,3% de participa
ção no bolo total. O faturamento publi
citário da internet no período foi de R$ 
738,8 milhões e a participação no bolo é 
de 5,17%. Já a TV por assinatura faturou 
R$ 580,2 milhões e tem 4,06% de share. 

Os três meios se beneficiam direta-

mente de um amento significativo na 
sua base de usuários e espectadores e 
representam um movimento que tem 
dado musculatura a setores de mídia 
que sempre ocuparam espaço periféri
co no mercado, ainda que nem mesmo 
o crescimento acumulado nos últimos 
anos permite que tenham alavancado a 
posições de dianteira no share publici
tário, cuja posição mais privilegiada per
manece sendo da TV aberta. 

Excelência 
Se é verdade que em anos de gran

des eventos esportivos a TV aberta ten
de ampliar a sua participação no bolo 
publicitário - como foi o caso desse p r i 
meiro semestre de 2012, com a realiza
ção dos Jogos Olímpicos em Londres -
também vem se confirmando a vocação 
deste meio para o mercado. A TV aber
ta conquistou o maior share publicitário 
da sua história, com 64,81% de partici
pação dos investimentos em mídia en
tre janeiro e junho. Executivos do meio 
ressaltam a excelência da TV aberta no 
Brasil, oriunda tanto de seus índices de 
penetração quanto da qualidade da pro
gramação, ainda mais competitiva com o 
fortalecimento comercial das emissoras 
que disputam a vice-liderança. Ao todo, 
a TV aberta faturou R$ 9,25 bilhões no 
período, um valor 13,55% maior que o 
dos seis primeiros meses de 2011. 

Ainda em segundo lugar do ranking 
por participação no bolo está jornal, com 
R$ 1,66 bilhões de faturamento, 4,2% a 
mais que o do mesmo período de 2011 -
um crescimento abaixo da média do mer

cado - mas com 11,67% do bolo publici
tário, o menor da história. O valor ainda 
não corresponde proporcionalmente às 
taxas de ampliação da base de leitores, 
impulsionada pela ascensão dos títulos 

populares de norte a sul do País, lamen
tam os analistas e executivos, mas nada 
que tire do meio o mérito que vem re
forçando a cada ano, por meios dos re
latórios de investimento. 
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Resta aos jornais garantir ou ampliar 
sua participação no mercado com es
tratégias de monetização publicitária 
dos leitores nas plataformas digitais. 
Em termos de receita direta, algumas 
estratégias já começam a ser adotadas, 
com a cobrança por conteúdo na inter
net e em tablets, incorporada por títu
los líderes como Folha de S.Paulo e Ze
ro Hora e anunciada por outros gran
des jornais, como O Globo e O Estado 
de S.Paulo. O próximo passo, afirmam 
os executivos, é transformar esse pa
trimônio também em capital p u b l i c i 
tário, aumentando as receitas de vei
culação nas novas plataformas. 

Desafios 
Os mesmos desafios que enfrentam os 

jornais se apresentam às revistas, para 
quem o semestre não trouxe muitos mo
tivos para comemoração. O faturamen
to publicitário do meio recuou 2,35% em 
relação ao primeiro semestre de 2011, 
acumulando R$ 864,9 milhões e 6,06% 
de share. O semestre difícil não tirou do 
meio a terceira posição na distribuição 
da verba, mas a contar pelo avanço de 
internet e TV por assinatura, pode ser 
que isso não seja evitado. 

Foram obstáculos semelhantes que 
enfrentaram, com sucesso, os meios mí
dia exterior e cinema. Como um todo, o 
primeiro ainda tem uma situação bastan
te delicada, mas a digitalização permitiu 
que, enquanto os suportes tradicionais, 
como outdoor e painéis, venham enfren
tando tempos difíceis, a mídia digital out 
of home, por outro lado, se beneficie de 
um boom e da expansão dos pontos de 
exibição. Tanto que o meio como um to
do cresceu 5,78% (com R$ 437,5 milhões 
e 3,06% de participação), enquanto a 

mídia digital out of home ampliou em 
32,2% seu faturamento. 

Aproveitar as oportunidades das no
vas mídias e o espaço que as plataformas 
digitais e os processos de mudança pro
metem é o caminho apontado por meios 
para quem os desafios de mercado pare
cem ainda maiores. O rádio, cujo fatura
mento foi de R$ 564,09 milhões (10,04% 
a mais que o do mesmo período de 2011) 
e cujo share está em 3,95% conta com a 
digitalização total - prometida para este 
ano - como impulso a ser mais percebido 
pelo mercado anunciante. O mesmo va
le para guias e listas, que perdeu 10,03% 
de faturamento, com R$ 131,3 milhões 
de 0,82% de participação, para quem o 
futuro (e a sobrevivência) depende da 
oferta de serviços na internet. É como 
se explica a Roda da Fortuna. Ela gira, 
tudo muda. Ou quase tudo. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia e Mercado, São Paulo, p. 20-22, 24 set. 2012.




