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Três grandes portais já oferecem bonificação por veiculação e dois confirmam intenção 
de seguir o mesmo caminho  
 
 

* Somente nos veículos de comunicação participantes do projeto Inter-meios, que mede 90% dos 
investimentos em mídia no Brasil. Fonte: Inter-meios (2003) 
 
Modelo genuinamente brasileiro e consolidado em praticamente todos os setores da 
mídia, a bonificação por veiculação (BV) começa a disseminar-se e ganhar força na 
internet. Meio & Mensagem apurou que três dos maiores provedores do País - Terra, 
UOL e iG - já oferecem o benefício a um grupo de pouco mais de dez agências e ao 
menos outros dois (Yahoo e AOL) estudam a possibilidade da adoção do sistema de 
incentivo. "No caso da internet o BV ainda não é tão visível porque o volume de 
investimento é relativamente pequeno e a maior parte da compra de mídia é feita de 
forma direta, mas o modelo tende a expandir à medida que a relação entre agências e 
portais se estreitar", diz Antônio Rosa Neto, presidente da Dainet, empresa de 
consultoria especializada em mídia, internet e marketing. 
 
Bruno Fiorentini, presidente do Yahoo Brasil, é pragmático em relação ao assunto. "No 
momento em que sentirmos que o mercado demanda o BV, nossa tendência será 
adotá-lo.  
 
Temos de trabalhar com as regras nacionais de cada setor. Não adianta seguir modelos 
internacionais no Brasil porque não se aplicarão aqui", diz o executivo. 
 
Adotando o modelo há quase três anos, o Terra atualmente oferece BV a cerca de dez 
agências, todas donas de contas com volume significativo de compra de mídia em 
internet.  
 
Sem revelar nomes, Maurício Palermo, diretor comercial do provedor do Grupo 
Telefônica, afirma que o objetivo da empresa com o BV é realimentar as agências com 
recursos que permitam a elas o investimento na capacitação de profissionais e na 
compra de ferramentas de planejamento e medição de resultados na rede. "É claro que 
lá na frente essa política nos beneficia. Com profissionais mais qualificados na área as 
agências tendem a olhar com maior atenção e explorar melhor as possibilidades do 
meio internet nas campanhas que desenvolvem". afirma. "Adotamos a mesma política 
de incentivo usada por outros meios de comunicação." 



 
Meio e Mensagem apurou junto a agências e anunciantes que iG e UOL trabalham de 
forma semelhante. O UOL informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não 
se manifesta sobre o assunto. Os porta-vozes do iG não foram encontrados até o 
fechamento desta edição para comentar a informação. 
 
Conjuntura 
A adesão do mercado de internet ao BV em larga escala depende do aumento do 
volume de verbas investidas no meio e do surgimento de grandes contas. No ano 
passado o faturamento do meio com publicidade atingiu R$ 165 milhões, de acordo 
com o projeto Inter-Meios. Apesar de 66% do valor (R$ 108,8 milhões) vir da venda 
direta de mídia, empresas como Fiat e Tim já anunciam apenas por meio de suas 
agências. "O BV só faz sentido quando existem volumes significativos envolvidos, o 
que começou a se tornar possível agora, com o crescimento exponencial da internet", 
diz Antônio Toledano, vice-presidente de mídia do Grupo Grey Brasil. "Pelo fato de não 
termos um volume significativo de anunciantes ainda não iniciamos a prática de 
pagamento de BV. É por esse motivo que o Terra e o UOL já o fazem, por terem um 
grande volume de material", afirma Fiorentini, do Yahoo Brasil. 
 
Para alguns executivos de agências, como Rafael Payão, diretor de planejamento da 
Full Tecno, agência de internet da Full Jazz, aderir ao BV a médio prazo será um 
diferencial importante para os portais na atração de investimentos. O publicitário 
argumenta que, com a crescente pulverização dos canais de comunicação, a 
bonificação seria uma boa forma de os portais manterem-se próximos às agências. "É 
questão de cumprir uma prática de mercado. Hoje as agências vivem de BV. Então por 
que escolheriam investir em portais de internet se existem meios que podem cumprir 
função semelhante e pagam a bonificação?  
 
Acho que o motivo da adesão é fazer com que as agências prestem mais atenção ao 
meio online". 
 
Outro executivo ligado ao setor diz que a prática do BV permitiria ainda aos portais 
uma fuga da atualmente predominante política de "varejinho" e incentivaria o 
estabelecimento de contratos de longo prazo, colocando os portais ao lado dos grandes 
veículos de comunicação responsáveis pela rentabilização das agências. 
 
Apesar de largamente disseminado no mercado brasileiro de mídia, o sistema de 
bonificação por veiculação é polêmico e enfrenta resistência por parte de um número 
significativo de empresas. Há menos de um mês a Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA) divulgou a prévia de um estudo, realizado pela Singular Arquitetura 
de Mídia, que reuniu 30 entrevistas e apontou a prática como principal fonte de 
desgaste entre os três vértices do mercado publicitário: agências, veículos e 
anunciantes. Dos dez representantes desta última categoria que foram entrevistados, 
sete disseram que "não gostam", "acham péssimo", consideram "um mal tremendo", 
acham "errado por princípio", "força a barra", "é indecente" ou é uma "prática 
complexa". Dois disseram não terem condições de avaliar a questão e apenas um 
defendeu o BV, considerando que "pode ser bom, se aplicado em ferramental e gente". 
Procurado para falar sobre a adesão dos provedores e portais à prática, Orlando Lopes, 
presidente da ABA, não foi encontrado até o fechamento desta edição. 
 
Contra-senso 
Na opinião de Patrícia Andrade, diretora executiva da Popcom - agência digital da Prax 
Holding, controladora de W/Brasil e Lew,Lara, dentre outras empresas -, a aposta do 
mercado de internet no BV é negativa. Segundo ela, seria um contra-senso utilizar um 
mecanismo que estimula a quantidade ao passo que a palavra-chave da web é 
segmentação.  
 



"Um dos motivos pelos quais a internet ainda não decolou como mídia da maneira 
como se esperava é que muitas empresas ainda a utilizam como ela fosse mídia de 
massa, o que definitivamente não é o caso. É preciso definir a estratégia para o meio 
digital de forma segmentada, interativa e personalizada. O BV vai na contramão 
disso". 
 
Pensamento semelhante tem Marcelo Sant'Iago, presidente da Associação de Mídia 
Interativa (AMI). Para ele, que também não acredita no BV como saída para o 
desenvolvimento do mercado de internet, é um erro olhar a rede pelo prisma das 
grandes audiências. "Os portais travam uma disputa para ver quem tem mais público 
como se isso fosse o fator principal. A grande audiência não é o maior benefício da 
internet. É a interatividade, a melhora no relacionamento e a possibilidade de reduzir 
dispersão nas ações de marketing", afirma. 
 
Para o dirigente, o uso do BV poderia acentuar um problema já existente. Como hoje a 
maior parte do investimento de mídia destinado ao meio está nas mãos dos grandes 
portais, o BV concentraria ainda mais recursos nesses veículos, dificultando a vida de 
sites focados em nichos. 
 
Institucionalização 
Alon Sochaczewski, sócio-diretor de criação da Euro RSCG 4D, especializada em 
marketing digital, tem opinião divergente e não crê que o BV estimule a concentração.  
 
Para ele isso seria má programação de mídia, não necessariamente motivada pelo 
incentivo. "A verba obtida com o BV poderia ser útil para o mercado estruturar-se 
melhor, investir em pesquisas e em equipes" constata. "Nunca trabalhei com BV na 
internet e não vejo isso como prática disseminada. Mas adoraria que fosse. A 
bonificação é importante para qualquer mídia". 
 
"É uma prática nacional e uma questão delicada. Deveria ser institucionalizada, pois 
muitas agências e empresas de comunicação já praticam com freqüência, mas pouco 
comentam sobre isso. Fica uma coisa estranha, como se nenhum dos dois lados 
soubesse da existência do BV, mesmo com os dois praticando", diz Fiorentini, do 
Yahoo. 
 
 

Colaborou Carlos Coelho 
 
 
 
Leia também: 
 
O que é e como funciona o BV  
 

 
 
A bonificação por volume (BV) surgiu no Brasil no início da década de 60 por iniciativa 
da Rede Globo de Televisão, seguida quase que de imediato pela Editora Abril, como 



política de incentivo ao aprimoramento das agências de publicidade, tanto no que diz 
respeito ao desenvolvimento de profissionais, quanto à aquisição de ferramentas que 
colaborassem para o aperfeiçoamento do trabalho - com o passar dos anos, o modelo 
foi assimilado também por outras empresas e setores da mídia. 
 
Sinteticamente, o BV consiste no pagamento de um bônus às agências, proporcional 
ao investimento total feito pelos seus clientes em um determinado veículo. Por 
exemplo: a agência X tem cinco anunciantes que somam uma verba de mídia de R$ 50 
milhões em um ano, e direciona 50% desse total (R$ 25 milhões) ao veículo Y. Este, 
por sua vez, tem uma tabela para o pagamento de BV, segundo a qual investimentos 
de até R$ 20 milhões dão direito a um bônus de 5%; de R$ 20 milhões a R$ 25 
milhões, um bônus de 7,5%; para investimentos acima de R$ 25 milhões, este 
incentivo é de 10%. Portanto, no início do ano seguinte, a agência X irá receber do 
veículo Y R$ 2,5 milhões como bonificação. Em alguns setores, como o de internet, a 
tabela de bonificação é baseada em percentuais de crescimento das contas da agência 
no veículo, em relação ao ano anterior, e não em volumes absolutos de investimento. 
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