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Tecnologia aumenta eficácia da publicidade on-line e promete trazer anunciantes da tevê para a 
rede 

Empresas de internet e agências de publicidade brasileiras estão juntas em torno de um grande 
desafio: descobrir a melhor forma de veicular anúncios na mídia virtual. Os banners e pop-ups, 
formatos tradicionais de propaganda on-line, já não causam o mesmo impacto do início da 
internet. A taxa de resposta é baixa e a maior parte dos anunciantes não acredita na sua eficácia. 
A busca é por algo bem próximo do modelo da propaganda nas emissoras de televisão. A internet 
ainda está longe de alcançar a riqueza de movimentos, sons e cores da televisão. Tal limite se 
reproduz na divisão do bolo publicitário. Nos primeiros seis meses do ano, os anunciantes 
destinaram R$ 50 milhões para propaganda na rede, a TV aberta ficou com R$ 2,8 bilhões. A 
novidade nessa área é a tecnologia batizada de Superstitial, patenteada pela empresa americana 
Unicast. Ela abriu seu escritório no Brasil há alguns meses e está conseguindo atrair a atenção de 
clientes e agências. “Nosso objetivo é trazer os anunciantes da televisão para dentro do 
computador”, diz Peter Lau, diretor da Unicast na América Latina, Europa e Ásia.  

O Superstitial já é famoso nos Estados Unidos. Seu princípio é bem simples. Enquanto o 
internauta navega em algum site, o filme é carregado sem interferir na conexão ou no passeio 
virtual. Só após o fim do carregamento, a publicidade “explode” na tela do usuário da rede 
causando impacto e chamando atenção. Esse tipo de publicidade dura menos de 20 segundos e 
combina som e imagens gráficas. “É um pouco mais caro, mas o impacto é maior”, diz Fernand 
Alphen, diretor de criação da agência de propaganda F/Nazca. O Superstitial custa mais que o 
dobro da propaganda tradicional na rede. Alphen usou a tecnologia em um comercial da Skol 
Beats. “O superstitial está ganhando muito espaço junto às grandes companhias que querem 
reforçar a marca”, diz Roberto Eckersdorff, presidente do Brasil da Unicast. Coca-Cola, Itaú, Nike 
e outras 140 companhias também já fizeram o teste.  

A oportunidade dessa tecnologia está no fraco desempenho de todas as outras formas de 
propaganda on-line. A mais conhecida é o banner, em que a propaganda aparece num retângulo 
horizontal a um canto do site. O sistema nunca fez sucesso com os usuários da rede e não rendeu 
o retorno esperado aos anunciantes. Outra forma são os pop-ups, que têm conseguido resultados 
melhores. Essas propagandas aparecem em um quadrado separado à frente do site, em uma 
janela separada. Embora salte à vista, o pop-up obriga o leitor a clicar sobre ele para tirá-lo do 
caminho, o que irrita muita gente. Em uma pesquisa feita em junho pelo instituto Qualibest com 
219 internautas brasileiros, 41% deles responderam pelo fim dos pop-ups. Sem outra maneira 
melhor, o caminho está livre para as propagandas mais avançadas. “Ainda há muito para 
crescer”, diz Marcelo Sant’Iago, presidente da Associação de Mídia Interativa. Nesse caso, o 
Superstitial é mais uma opção.  
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