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As verbas publicitárias alcançaram, no ano passado, R$ 21,8 bilhões, uma alta de 15% em 
relação aos números de 2004 - ano que marcou a retomada do setor, que patinava havia quatro 
anos. Os dados, apurados pelo Projeto Inter-Meios, da revista Meio & Mensagem, só não foram 
melhores por conta da crise política. "Se o clima fosse mais favorável, o desempenho teria sido 
melhor", diz o presidente do Grupo Meio & Mensagem, José Carlos de Salles Neto.  
 
Para o executivo, os resultados de 2005 consolidam a recuperação do setor, mas ele acredita que 
ainda há boa margem de crescimento. "O volume de investimento corresponde a 1% do PIB, que 
é um número baixo. Nos Estados Unidos o valor é superior a 2%. Entre os segmentos de mídia, a 
internet, sucesso de audiência, continua fraca em publicidade, com apenas 1,7% do bolo.  
 
Publicidade move R$ 21 bi... 
   
Em 2005, os meios TV paga e revista apresentaram o maior crescimento de faturamento, de 
23,1% e 21,2%, respectivamente. "No caso da TV paga, a base é baixa, mas vem ganhando 
espaço maior em termos de audiência, o que atrai anunciantes", diz o presidente do Grupo 
Meio&Mensagem, José Carlos de Salles Neto. A TV por assinatura, no ano passado, teve 2,3% de 
participação no faturamento da mídia com publicidade. No caso de revista, o valor foi de 8,8%. "O 
crescimento da verba de revista, por sua vez, está atrelado a um trabalho agressivo das editoras. 
Há uma competição acirrada entre as três principais empresas do País, que buscam mais espaço 
no mercado. Hoje, a participação está próxima de 9%, mas já foi de 11% em 2000", avalia Neto.  
 
Ainda em mídia impressa, o meio jornal, que representou 16,3% do faturamento, registrou, em 
2005, aumento de 12,3% na verba, totalizando R$ 2,6 bilhões. "O share deve aumentar nos 
próximos anos. As empresas deste segmento estão passando por uma transformação em sua 
direção geral e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) tem trabalhado para o reposicionamento do 
meio", afirma. A ANJ, aliás, veiculou na semana do carnaval o segundo anúncio da campanha 
Calendário 2006. Desenvolvido pela F/Nazca S&S para estimular o mercado a criar anúncios de 
oportunidade, as peças referem-se às datas comemorativas de cada mês.  
 
Embora a tendência de diversificação de mídias ganhe corpo no Brasil, a televisão aberta mantém 
a participação de cerca de 60% no total do dinheiro da publicidade brasileira. Seu faturamento em 
2005 apresentou crescimento de 15,4%, somando R$ 9,5 bilhões no período.  
 
A internet, por sua vez, apesar do aumento de usuários no Brasil, ainda ocupa um espaço muito 
pequeno no bolo publicitário, apenas 1,6%. No ano passado, entretanto, o meio registrou 
aumento de 19% em na receita, com 265,6 milhões.  
 
Copa movimenta o setor  
 
Neste ano, a Copa do Mundo deve estimular o mercado no primeiro semestre, tradicionalmente 
mais fraco. Normalmente 40% das verbas são destinadas para o período de janeiro a junho e o 
restante para os outros seis meses. "Na Copa esses valores se eqüivalem", informa Neto. "A 
competição traz promoções atraentes para o consumidor e que devem ser divulgadas, o que 
incentiva investimentos meses antes, período mais fraco". finaliza Neto.  
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