
A internet caminha para a maturidade
Meio vive um de seus melhores momentos no País e mostra que está pronto para continuar crescendo deforma sustentada
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Brasil há pouco menos de uma
década, a internet ainda está lon-
ge de ser o que muitos gurus do
meio empresarial prometiam nos
anos de euforia da revolução digi-
tal. O estouro da bolha do setor
de tecnologia da informação em
2000 esfriou os ânimos e fez com
que a indústria da comunicação
deixasse de apostar a descoberto
em mercados que só existiam no
papel. Mas hoje, de volta à reali-
dade e pisando em solo firme, o
meio começa a dar sinais bem
mais consistentes de maturida-
de, com reflexos diretos no mer-
cado publicitário. Na primeira
metade do ano a rede atraiu R$
103,8 milhões em investimen-
tos, 60% a mais que no mesmo
período do ano passado, de acor-
do com levantamento realizado
pelo Projeto Inter-Meios. Segun-
do a E-Consulting, empresa que
também monitora a publicidade
na internet, o mercado pode atin-
gir R$ 203 milhões em 2004.

Profissionais ligados ao meio
acreditam que o cenário de cresci-
mento que está sendo desenhado
seja sustentado principalmente
pela rápida expansão do número
de usuários de banda larga, pelo
surgimento de aplicativos de co-
municação instantânea e pela cres-
cente busca por alternativas que
permitam rentabilizar investimen-
tos em marketing por parte de
anunciantes. "O mercado vive de
fato um bom momento e mostra
que está pronto para crescer de
forma sustentada", diz Marcelo
Santiago, presidente da Associa-
ção de Mídia Interativa (AMI).

Nos últimos dois anos o nú-

mero de internautas assinantes
do serviço de alta velocidade cres-
ceu mais de duas vezes. Segundo
o Ibope/NetRatings, em maio de
2002 o Brasil tinha 7,6 milhões
de internautas residenciais ativos,
80% deles com acesso discado.
Nos 12 meses seguintes a expan-
são da rede nos lares brasileiros
foi calcada basicamente em usuá-
rios de banda larga, grupo que
cresceu de 1,5 milhão para 2,1
milhões de assinantes. No mes-
mo período o número de inter-
nautas ativos utilizando internet
com acesso discado chegou a cair
para 5,84 milhões. Porém, o gran-
de salto aconteceu entre maio do
ano passado e maio deste ano:
enquanto o número total de usuá-
rios passava de 7,9 milhões para
11,68 milhões (crescimento de
46,6%), o número de assinantes
de banda larga mais que dobrou,
indo para 4,93 milhões.

Levantamento do Ibope/Net-
Ratings relativo ao mês de junho
indica que usuários do sistema
de alta velocidade permanecem
mais tempo online que os de ban-
da estreita, além de visitarem mais
páginas. No período, enquanto
os integrantes do primeiro grupo
passaram conectados à rede de
14 horas e 53 minutos a 20 horas
e 58 minutos dependendo do tipo
de tecnologia de banda larga que
utilizaram, os assinantes com
acesso discado não navegaram
por mais de 8 horas e 23 minutos.
Na prática isso significa que é
cada vez mais fácil encontrar o
consumidor internauta na rede
do que na sala de TV.

E mudanças culturais contri-
buem para o crescimento do inte-
resse pela internet: com o surgi-

mento de aplicativos de comunica-
ção instantânea, como o ICQ e o
Messenger (MSN), muitas pessoas
passaram a relacionar-se com ami-
gos, parentes, colegas de trabalho e
até mesmo clientes e fornecedores
em ambiente virtual. Mais ágeis que
os e-mails, essas ferramentas in-
centivam os usuários a permane-
cerem mais tempo conectados. De
acordo com Osvaldo Barbosa, di-
retor geral do MSN para Brasil e
América Latina, nos últimos 12
meses o serviço de comunicação
instantânea da filial brasileira re-
gistrou crescimento de 170%, o
que representa algo como 3 mi-
lhões de novos usuários no perío-
do. O Ibope/NetRatings por sua
vez estima que em julho 6,1 mi-
lhões de internautas brasileiros
utilizaram algum tipo de comuni-
cador instantâneo - número que
inclui todas as marcas.

O aumento do volume de in-
ternautas com acesso à conexão
de alta velocidade permite ainda

que as agências ex-
plorem novos formatos
de anúncios, transformando a rede
em ambiente mais fértil para a
criação publicitária e mais atrativo
para os anunciantes. Paulo Ste-
phan, presidente do Grupo de
Mídia de São Paulo, diz que ante-
riormente a internet era compara-
da a mídias tradicionais como a
TV. Hoje, segundo ele, publicitá-
rios e anunciantes já sabem como
explorar características próprias
do meio. "A web começou de uma
maneira muito maluca, como uma
grande viagem lisérgica. Parecia
que o mundo havia acabado e res-
surgiria na rede. Aí veio a bolha e
todos caíram na real. O que acon-
tece agora é bem mais concreto: os
anunciantes passaram a ver resul-
tado e as agências, a saber explo-
rar características particulares do
meio, o que deve fazer com que ela
entre em uma rotina de cresci-
mento", diz o mídia.

Atualmente são poucos os seg-

mentos anunciantes que nun-
ca chegaram a experimentá-la
como mídia. "Eles percebem os
resultados que têm na internet e
estão aumentando seus investimen-
tos, e mesmo os que estão entran-
do agora mostram respeito pela
mídia. Acabou aquela história: 'de
graça, eu experimento'", afirma
Maurício Palermo, diretor comer-
cial do portal e provedor de acesso
Terra, do Grupo Telefônica.

De acordo com Gil Torquato
diretor comercial do UOL, circu-
lam pelo portal controlado pelo
grupo Folha 252 anunciantes.
42 a mais que em dezembro de
2003. "Começamos a ver na in-
ternet anunciantes dos mais di-
versos setores. Para nós isso é
inédito e importante, e entre 22%
e 25% do nosso faturamento já
vem de publicidade."

Maurício Duarte, diretor de pu-
blicidade do iG, nota um aumento
dos investimentos de empresas
estatais e do próprio governo.


