
Os investimentos em mídia no 
Brasil em 2002 totalizaram R$ 
19,7 bilhões (veja tabela), um 
crescimento de 12% em rela-
ção a 2001, quando o volume 
de autorizações atingiu R$ 
17,6 bilhões. A pesquisa coor-
denada pelo Ibope Monitor 
contempla os preços cheios 
de tabela. Com o desconto 
médio de 30% concedido pe-
los veículos, as verbas de mídia 
somaram R$ 13,8 bilhões. Em 
dólar, porém, há um de-
créscimo de 10%: em 2002 fo-
ram US$ 6,7 bilhões contra 
US$ 7,4 bilhões. O cálculo em 
real aponta um crescimento de 
18% do meio TV, performance 
creditada às ações 
implementadas para a C o p a  
d o  M u n d o  d o  Japão/Coréia. 
No ano passado as redes 
brasileiras movimentaram R$ 9 
bilhões contra, R$ 7,7 bilhões 
em 2001. Em dó 

lar houve queda de 5%. 46%. O meio movimentou em 
O meio rádio foi o único que 2002 R$ 166,5 milhões contra 
cresceu nas duas moedas. Com R$ 251,9 milhões em 2001. 
R$ 649,4 milhões em 2002 e No ano passado, o faturamen- 
R$ 489,5  milhões em 2001, to em dólar foi de US$ 58,1 
aumentou em 31% o volume milhões,   enquanto   em  2001 
de negócios. Na moeda ameri- foi de US$107,1 milhões, 
cana cresceu 6%: US$ 219,1 As revistas registram queda de 
milhões em 2002 contra US$ 19% em dólar e um 1% positi- 
207,6 em 2001. vo em real. Em 2002, foram 
Quem mais perdeu foi o mer- R$  2,051   bilhões  contra R$ 
cado de outdoor. A queda em 2,021   bilhões  em  2001.   Na 
real foi de 34% e em dólar de moeda  americana  os  investi- 

 

 

mentos no meio no ano passa-
do somaram US$ 688 milhões 
e em 2001 US$ 854 milhões. 
As TVs por assinatura cresce-
ram 15% na moeda brasileira. 
Em 2002, recebeu mais de R$ 
l bilhão de autorizações de 
mídia contra R$ 872 milhões 
em 2001. Em dólar, as emisso-
ras de sinal fechado arregi-
mentaram US$ 337 milhões 
em 2002 e US$ 368 milhões 
em 2001, uma queda de 9%. 
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