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Faturamento, variação e participação dos meios (2012)

Os investimentos na mídia brasileira 
alçaram o patamar histórico de R$ 

30,15 bilhões em 2012, valor 5,98% su-
perior ao faturamento dos veículos de 
comunicação no ano anterior. Os dados 
do Projeto Inter-Meios — coordenado 
por Meio & Mensagem e auditado pe-
la PricewaterhouseCoopers — revelam 
que os meios que registraram maior cres-
cimento foram cinema (22,34%), digital 
out-of-home (22,2%) e TV por assinatu-
ra (12,26%). Já os veículos com pior per-
formance foram painel (-23,83%), guias 
e listas (-14,83%), mídia exterior móvel 
(-14,4%) e revistas (-5,43). O ano foi mar-
cado por algumas incertezas econômicas, 
mobilização para redução das taxas de 
juros e pela manutenção do emprego e 
contenção da inflação, que fechou o ano 
em 5,84% (IPCA/IBGE) e praticamente 
empatou o crescimento dos investimen-
tos publicitários (veja dados completos 
sobre o mercado e depoimentos de execu-
tivos na tabela abaixo).

Dessa forma, os investimentos em vei-
culação sofreram efeito direto do fraco de-
sempenho da economia brasileira, cujo 
Produto Interno Bruto (PIB) teve tímida al-
ta de 0,9%. Esse foi o pior resultado econô-

projeto inter-meios

Um ano de ajustes
Bolo publicitário total no País chega a R$ 44,85 bilhões, dos quais R$ 30,15 bilhões se 
referem a investimento publicitário em mídia, valor 5,98% maior do que o de 2011
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mico dos últimos três anos, o que se repe-
tiu na performance dos meios, cuja varia-
ção é também a menos positiva no mesmo 
intervalo e a segunda mais baixa da déca-
da: em 2009, o PIB foi de -0,2% e a variação 
dos investimentos em mídia, 3,96%. Foi 
um ano de ajustes das expectativas, tanto 
por parte de anunciantes quanto dos veí-
culos, analisam executivos entrevistados 
por Meio & Mensagem.

A partir do investimento bruto em mí-
dia, estima-se que o bolo publicitário total 
em 2012 tenha sido de R$ 44,85 bilhões, 
considerando-se que, no ano passado, o 
valor represente 80% do montante final 
das verbas investidas e agregado a um 
valor para a produção das peças veicula-
das (calculado em 19%). Em dólares, is-
so equivale a US$ 22,86 bilhões e coloca 
o Brasil entre os cinco maiores mercados 
mundiais, ao lado de Estados Unidos, Ja-
pão, China e Alemanha, acima do merca-
do britânico, em comparação ao ranking 
da ZenithOptimedia. 

Comparação e share
A televisão aberta, como vem se re-

petindo ao longo dos anos, não apenas 
manteve sua liderança entre todos os ou-

tros meios, como registrou o recorde his-
tórico de 64,7% de participação no bo-
lo. De acordo com análises de executi-
vos, a TV tende a manter um desempe-
nho positivo mesmo em anos de crise 
tanto pela tradição que tem no mercado 
publicitário brasileiro quanto pela pene-
tração e audiência que o meio tem. An-
co Saraiva, diretor da Central Globo de  
Marketing, afirma que “os números retra-
tam um crescimento importante do mer-
cado publicitário e da TV aberta, em um 
cenário onde o PIB brasileiro cresceu ape-
nas 0,9%”. Mesmo diante de eventuais difi-
culdades de conjuntura, Walter Zagari, vi-
ce-presidente comercial da Record, acre-
dita que o mercado tende a valorizar os 
atributos positivos da TV aberta. “Ela é o 
principal meio de comunicação do Brasil 
e em um cenário de crise é o menos pre-
judicado. Por mais que o mercado redu-
za sua verba de comunicação, a TV ain-
da recebe a maior parte desse montante”, 
afirma Zagari.

O segundo setor que mais recebeu in-
vestimentos em 2012 foram os jornais, 
apesar da variação próxima a zero. Com 
11,24% do total investido, o meio se be-
neficia pelos sucessivos aumentos anuais 

de circulação paga e, em 2012, pela ado-
ção de novas plataformas de assinatura, 
o que, em alguns casos, representou no-
vas oportunidades publicitárias, princi-
palmente nos tablets. O total investido 
nos jornais foi de R$ 3,38 bilhões. “Depois 
de um primeiro semestre muito positivo, 
na segunda metade do ano esperava-se 
uma recuperação ainda maior, mas acon-
teceu o contrário”, lamenta Rogério Ga-
briel Comprido, diretor executivo de pu-
blicidade do Grupo Estado. “A crise fora 
do País, a retração da economia e o baixo 
crescimento do PIB levaram a uma desa-
celeração dos clientes, que, para ajustar 
os números, reduziram investimentos no 
final do ano”, analisa Comprido. O jornal 
Correio, na Bahia, também sentiu efeitos 
diretos das incertezas econômicas. “Ti-
vemos de buscar fontes de receita alter-
nativas, trabalhamos muito em cima de 
projetos menos dependentes de venda 
de espaços publicitários”, relata Luis Al-
buquerque, diretor de mídia impressa e 
internet da Rede Bahia. 

Já as revistas registraram recuo dos 
investimentos — com retração de 5,43% 
em relação ao ano anterior, de R$ 2,03 
bilhões para R$ 1,92 bilhões — mais 
ainda mantiveram a terceira colocação 
entre os meios, com 6,38% do total dos 
investimentos. As principais dificul-
dades relatadas pelo setor são a que-
da de circulação em alguns segmentos 
editoriais, a fase de transição do mo-
delo de negócios e a retração de ativi-
dades industriais que são anunciantes 
fieis. A solução imediata, afirma José 
Bello, diretor nacional de publicida-
de da Editora Três, é disseminar junto 
ao mercado publicitário e anuncian-
te argumentos mais técnicos sobre a  
eficiência das revistas. “Sabemos da cre-
dibilidade do meio e da forte penetra-
ção que ele tem”, defende Bello. 

TELEVISÃO
R$ 19.511.242.002

Crescimento:
8,33%

Participação:
64,7%

JORNAL
R$ 3.388.385.288

Crescimento:
0,67%

Participação:
11,24%

REVISTAS
R$ 1.925.224.075

Crescimento:
-5,43%

Participação:
6,38%

INTERNET
R$ 1.518.263.851

Crescimento:
4,36%

Participação:
5,03%

TV POR ASSINATURA
R$ 1.338.472.439

Crescimento:
12,26%

Participação:
4,44%

Fatores positivos: tradição e 
credibilidade no mercado 
Fatores negativos: queda da 
audiência média 
Desafios: sustentar o 
crescimento entre 8% e 10% em 
relação a 2012
Comentários: 
“O crescimento foi satisfatório se 
considerarmos a crise econômica 
mundial que nos surpreendeu no 
segundo semestre. O fato da TV 
aberta ter crescido mais que a 
média do mercado, demonstra 
sua supremacia” (Walter Zaga-
ri, Rede Record)

“Em momentos de incerteza 
econômica, a tendência é maior 
concentração em TV aberta. 
Foi isso que aconteceu” (Glen 
Valente, SBT)

Fatores positivos: aumento da 
circulação e novos formatos 
Fatores negativos: retração 
imobiliária e de classificados
Desafios: criar novos modelos 
de veiculação e inovar em 
formatos 
Comentários: 
“Não dá para falar que o ano foi 
apenas negativo, mas acon-
teceram alguns fenômenos 
que levaram a uma retração 
econômica. Nosso desafio é 
tirar o mau humor do mercado.” 
(Rogério Gabriel Comprido, 
Grupo Estado)

“Nosso desafio é o mesmo que 
existe há dez anos: desenvolver 
uma atratividade maior para os 
anunciantes. ” (Luis Albuquer-
que, Rede Bahia)

Fatores positivos: ampliação de 
público via novos dispositivos 
Fatores negativos: queda da 
circulação impressa
Desafios: rentabilização das 
versões digitais dos títulos
Comentários: 
“Um dos maiores desafios do meio 
revista é a monetização e mensu-
ração na área digital, levando ao 
mercado informações do alcance 
das nossas marcas, independente 
da plataforma” (José Bello, Edito-
ra Três)

“Precisamos diminuir a dependên-
cia da página simples e oferecer 
eventos, grandes coberturas e 
projetos customizados, gerando 
oportunidades de negócios para os 
anunciantes” (Alexandre Barsot-
ti, Editora Globo)

Fatores positivos: aumento do 
número de usuários de mobile e 
das redes sociais
Fatores negativos: obsessão 
por resultados de performance
Desafios: convencer o mercado 
anunciante a acompanhar a 
penetração do meio 
Comentários: 
“Tem sido negado à internet 
valores maiores de investimen-
to, sendo que é o meio que mais 
comprova a entrega” (Rafael 
Davini, Terra e IAB)

“A TV tem o maior mercado do 
Brasil, deveríamos dar mais 
importância ao vídeo, mas não 
vemos, por parte dos anuncian-
tes, a adoção dessa estratégia 
como plataforma para ganhar 
alcance” (Enor Paiano, UOL)

Fatores positivos: ascensão 
da classe C e ampliação da 
base
Fatores negativos: 
conservadorismo do mercado 
Desafios: rentabilizar os 
grandes eventos esportivos
Comentários: 
“O mercado insiste em manter 
investimentos altos em meios 
que já foram importantes em 
um passado recente” (Guilher-
me Valentini, Fox Internatio-
nal Channels)

“Cada vez mais a TV por assina-
tura deixa de ser um veículo de 
nicho para se tornar um veículo 
de comunicação de massa 
qualificado” (Elizângela 
Mariani, Discovery Networks 
do Brasil)
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Distribuição da verba

Raio X do mercado
2012

Faturamento bruto:
R$ 30,15 bilhões

Crescimento:
5,98%

RÁDIO
R$ 1.184.367.867

Crescimento:
4,77%

Participação:
3,93%

GUIAS E LISTAS
R$ 271.996.855

Crescimento:
-14,89%

Participação:
0,9%

CINEMA
R$ 105.662.721

Crescimento:
22,34%

Participação:
0,35%

MÍDIA EXTERIOR
R$ 912.549.333

Crescimento:
6,35%

Participação:
3,03%

Digital Out-of-Home
R$ 218.583.205

Crescimento:
22,2%

Participação:
23,95%

Mobiliário Urbano
R$ 166.961.702

Crescimento:
7,38%

Participação:
18,30%

Móvel
R$ 31.399.803

Crescimento:
-14,40%

Participação:
3,44%

Outdoor
R$ 458.061.333

Crescimento:
4,64%

Participação:
50,20%

Painel
R$ 37.543.288

Crescimento:
-23,83%

Participação:
4,11%

Fatores positivos: projetos 
multiplataformas 
Fatores negativos: 
concorrência levou ao 
achatamento dos preços
Desafi os: criação e inovação em 
soluções comerciais ao mercado
Comentários: 
“Precisamos aumentar a rele-
vância da nossa proposta de va-
lor, especialmente no momento 
em que se ampliam as ofertas de 
soluções e plataformas digitais” 
(Gabriel Casara, Grupo RBS)

“O aumento da renda dos consu-
midores fomentou a competitivi-
dade das marcas e o meio rádio 
comprova sua força e efi cácia na 
consecução dos resultados de 
vendas” (José Luiz Nascimen-
to, Sistema Globo de Rádio)

Fatores positivos: aumento do 
uso em celulares 
Fatores negativos: 
inadimplência e mudança de 
hábitos dos leitores
Desafi os: fazer uma transição 
rentável do papel para o online e 
segmentar os produtos
Comentários: 
“A queda está fazendo com que o 
meio como um todo se especiali-
ze, lance novos produtos e traga 
novos modelos que satisfaçam os 
anunciantes e o leitores” (Daniel 
Demoro, OESP Mídia)

“Percebemos um movimento 
claro rumo ao digital. Em essên-
cia, não mudou nada: o usuário 
continua precisando de produtos 
e serviços, o que muda é o meio” 
(Rosemary Saad, Carvajal)

Fatores positivos: ampliação 
da base de espectadores
Fatores negativos: 
desinteresse de exibidores e 
agências
Desafi os: digitalização total 
das salas de cinema
Comentários: 
“Em breve, todo parque cinema-
tográfi co deverá estar digita-
lizado. Temos de investir em 
sistemas de medição de público 
médio e numa programação 
de rede diferente” (Adriana 
Cacace, Flix Media)

“A fatia do cinema ainda é muito 
pequena, então temos muito 
para crescer. Mas o mercado 
já começa a entender sua 
importância no plano de mídia” 
(Patricia Cotta, Kinoplex)

Fatores positivos: retomada de 
mobiliário no mercado paulistano 
Fatores negativos: instabilidade 
legal em muitas cidades
Desafi os: melhorias na 
mensuração de resultados
Comentários: 
“O espírito tradicional da publici-
dade brasileira, com certo conser-
vadorismo, que ainda traz insegu-
rança. O anunciante está muito 
preocupado em mostrar resultado 
com companhas em veículos de 
massa” (Arnold Correia, ABDOH)

“Estamos passando por uma 
oxigenação do meio em todo Brasil, 
advindo desde legislações de po-
líticas públicas, até a postura das 
empresas nas cidades” (Marcelo 
Moura, Central de Outdoor)

Maiores altas
“Com o crescimento acelerado da ba-

se de assinantes e mudanças de hábito de 
consumo de mídia, a TV paga deve cres-
cer rapidamente no próximo ano”, projeta 
Guilherme Valentini, vice-presidente de 
Ad Sales da Fox International Channels. 
O meio registrou um acumulado anual de 
R$ 1,38 bilhão e ocupa o quinto lugar co-
mo destino dos investimentos publicitá-
rios. Elizângela Mariani, diretora de ven-
das publicitárias da Discovery Networks 
do Brasil, aposta nas Copas das Confe-
derações e do Mundo e nos Jogos Olím-
picos como fatores de crescimento nos 
próximos anos. 

Cinema — o meio que recebe o me-
nor volume de investimentos, com ape-
nas 0,3% do total do bolo — tem se des-
tacado ano após ano com crescimentos 
acima de dois dígitos. Em 2012, fatores 
como reorganização das empresas de co-
mercialização, entrada de novos players, 
aumento do número de espectadores e 
digitalização das salas foram essenciais. 
“O entretenimento cinema continua sen-
do barato e levando grande público para 
as salas. É um mercado que vai continuar  
crescendo”, prevê Adriana Cacace, dire-
tora-geral da Flix Media. 

Arrolado entre os meios com melho-
res desempenhos nos últimos anos, a in-
ternet passou por uma revisão profun-
da em 2012, com migração interna de 
verbas — de display em portais para ou-
tras ferramentas, como redes sociais e ad 
search  — e se ajusta para incorporar ple-
namente novas modalidades comerciais 
e formatos. “Existe uma mudança clara 
no consumo de mídia e isso tem de ser 
refletido nos planos de mídia. O uso de 
 smartphone dobrou ano passado, os ta-
blets têm taxas de clique maiores do que 
muitos portais”, afirma Rafael Davini, di-
retor-geral do Terra e presidente do Inte-

ractive Advertising Bureau (IAB Brasil). 
O digital out-of-home, responsável, 

junto ao mobiliário urbano, por impe-
dir perdas maiores do setor de mídia ex-
terior, acredita que o principal desafio é 
aumentar a capilaridade das telas para 
prosseguir crescendo, fator que já vem 
fazendo o meio se destacar nos dois últi-
mos anos. “Também colaboraram as vei-
culações em lugares segmentados. Antes, 
quando as verbas enxugaram, os anun-
ciantes decidiram ir direto ao ponto. O di-
gital out-of -home representou uma mí-
dia exatamente onde o consumidor está”, 
completa Arnold Correia, presidente da 
Associação Brasileira de Digital  Out-of
Home  (ADBOH).

Colaboraram Bárbara Sacchitiello, 

Igor Ribeiro e Nathalie Ursini

Metodologia
O Projeto Inter-Meios é um 

relatório de investimento em mídia 
no País tabulado pela empresa de 
auditoria PricewaterhouseCoopers 
com exclusividade para o Grupo 
Meio & Mensagem, que coordena 
o projeto. O trabalho mede, mês 
a mês, os investimentos em 
veiculação feitos pelos anunciantes 
na mídia brasileira. Estima-se que, 
em 2012, ele tenha contemplado 
80% do total das verbas, já que parte 
signifi cativa do investimento em 
internet, jornais e rádios ainda não 
pode ser mensurada pelo projeto. 
Os participantes encaminham seus 
dados diretamente à auditoria. 
Informações completas podem 
ser obtidas no endereço www.
projetointermeios.com.br

Investimento 
Bruto em Mídia

30.156

+ Complemento 
(20%)

7.539

Total 
Extrapolado

37.695

+ Produção 
comercial*

7.162

Bolo Publicitário 
Total

R$ 44,85 bilhões

(R$, milhões)
*Produção comercial: 19%
Fonte: Projeto Inter-Meios 2012

MM 1551 midia34e35.indd   35 15/03/2013   16:58:44

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.123 on 2013-03-19 15:17:58 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.123 at 2013-03-19 15:17:58 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

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: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1551, p. 34-35, 18 mar. 2013.




