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A internet deverá superar os jornais de circulação nacional neste ano, para se tornar o terceiro 
maior veículo publicitário pelo critério de gasto, de acordo com projeções do setor. 
 
Até o fim de 2007, a publicidade na internet terá fechado a distância em relação aos jornais 
regionais, o segundo maior veículo, mas ainda estará muito aquém da televisão, o maior ponto de 
venda do mercado de publicidade em mídia, de US$ 22,3 bilhões anuais. 
 
O relatório, feito pela GroupMe visto com exclusividade pelo "FT", realça o ritmo de crescimento 
da publicidade pela internet e o desafio para empresas que de pendem de receita publicitária 
tradicional. Excluindo os gastos com internet, a publicidade total nos meios de comunicação 
estaria em recessão, com os relatos de queda no faturamento da televisão, e da imprensa 
regional e nacional, afirmou o relatório. 
 
A GroupM é uma empresa da controladora WPP que se baseou em dados dos compradores de mí 
dia do grupo, MindShare , Me-diaedgexia, MediaCom e MAXUS, que compram e programam mais 
de 30% da publicidade na mídia mundial. O relatório da GroupM estima que a internet deterá 
13,3% 
  
do mercado total de publicidade nos meios de comunicação  excluindo áreas como mala direta, 
relações-públicas e pesquisas de mercado — em 2006. Os jornais de circulação nacional terão 
13,2%. 
 
Para Adam Smith, um diretor do GroupM, embora a diferença entre as duas seja reduzida e as 
previsões poderem estar erradas, os analistas tenderam a subestimar o crescimento da internet. 
"A internet continua se expandindo. Superar os jornais de circulação nacional será outro marco", 
diz Smith. 
 
Anúncios nos sites de busca, nos quais as empresas pagam para chegar a clientes que navegam 
em sites como o Google, representaram mais de metade da publicidade na internet em 2005. 
Esse percentual deverá crescer neste ano. O aumento de 39% projetado na publicidade da 
internet contrasta com uma queda de 9% na receita publicitária dos jornais de circulação 
nacional. O GroupM prevê que, até o fim do próximo ano, eles verão a sua fatia de publicidade 
nos meios de comunicação cair para quase dois terços da sua participação em 2000. 
 
Defensores do material impresso apontam para o seu envolvi mento com os leitores e para a sua 
capacidade de reforçar campanhas de promoção de marcas. Mas a queda contínua na capacidade 
dessa mídia atingir as cobiçadas audiências jovens representa uma fonte de preocupação. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


