
Publicidade global deve crescer 6% em
AZenithOptimedia prevê investimentos totais de U5$ 429,37 bilhões, estimulados pela Copa do Mundo
CIBELE SANTOS

Os investimentos publicitários
globais, que avançaram 4,9% no
ano passado — o equivalente à
taxa média de crescimento da dé-
cada de 90 —, deverão crescer 6%
em 2006, chegando a US$ 429,37
bilhões, reflexo do aumento de ver-
bas dedicadas à Copa do Mundo.
"Esse índice, no entanto, recuará
ligeiramente em 2007 e 2008, para
respectivamente 5,6% e 5,3%",
prevê o relatório da ZenithOptime-
dia (unidade do Publicis Groupe)
publicado em 10 de abril.

PIB GLOBAL
Segundo o relatório, até

2008 o avanço anual dos inves-
timentos publicitários será mais
acelerado do que o do Produto
Interno Bruto (PIB) global: a
participação da indústria compa-
rada ao PIB, de 0,96% em 2005,
deverá aumentar para 0,99% no
término do período, marcando
o primeiro ciclo de ganhos con-
sistentes desde o fim da década
passada e sinalizando que a
indústria finalmente emergiu da

crise iniciada em 2001. Por outro
lado, o índice continuará muito
abaixo do pico de 1,08% do PIB,
alcançado em 2000.

PAÍSES
No período considerado pela

ZenithOptimedia, seis dos dez
países que mais contribuirão
para o avanço global da indús-
tria, e 11 entre os 20 maiores,
serão os emergentes — China,
Rússia, Indonésia, Brasil, México
e Polônia. "Esperamos que esses

mercados adicionarão US$ 19,2
bilhões entre 2005 e 2008, para
representar 27% do crescimento
global. Ao mesmo tempo, sua
fatia nos investimentos totais
passará de 7,9% para 10,8%",
diz o relatório.

A China, sétimo maior mer-
cado em 2005, será o quinto em
2008, quando o bolo global estará
somando US$ 476,28 bilhões.
Com uma adição de 66% nos
próximos três anos, o gigante
asiático deverá superar a Itália

em 2006 e a França em. 2008. A
Rússia dobrará o tamanho de seu
mercado publicitário, saltando da
14a posição no ranking de do ano
passado para a oitava em 2008.

Outra expectativa é de que
três dos países mais desenvol-
vidos perderão participação:
Estados Unidos (de 41,9% para
40,5%), Japão (10,3% para
9,7%) e Reino Unido (5,4% para
5,2%). China e Rússia serão os
de maior avanço, com partici-
pações respectivas de 3,5% em

Marketing digital chega ao ponto de vi
Em dezembro, um relatório

do banco americano de inves-
timento Piper Jaffray sobre as
perspectivas do marketing digi-
tal surpreendeu pela dimensão
dos números: após atingir um
"ponto de inflexão" no segundo
semestre deste ano, a receita
mundial da propaganda online
deverá somar mais de US$ 55
bilhões em 2010, apoiada em
um "ciclo virtuoso" criado pela
convergência da propaganda
online e off-line e pelo acelera-
do crescimento da participação
da mídia digital no marketing
mix de grandes e pequenos
anunciantes. Isso representaria
uma expansão anual de 27%
sobre os níveis de 2005, uma
estimativa "conservadora",
segundo o estudo.

A projeção é realmente no-
tável, na medida em que dados
do The Interactive Advertising
Bureau e da Pricewaterhouse-
Coopers indicam que a receita
do primeiro semestre de 2001
foi de apenas US$ 1,5 bilhão
(após o naufrágio das pon-
tocom) e que a de 2002 mal
atingiu US$ 6 bilhões.

"Nos últimos três anos, au-

mentamos consistentemente
nossas estimativas para a propa-
ganda online e de busca (sear-
cK) à proporção que as taxas de
crescimento e de monetização
ultrapassavam nossas projeções
iniciais. Nesse mercado, acredi-
tamos que os dois grandes com-
petidores serão Google e Yahoo,
dado o entrelaçamento das
buscas online e da propaganda
e o fato de que elas, em vez de
competirem, estão criando um
ciclo virtuoso que impulsionará
o crescimento online como um
todo", diz o Piper Jaffray. A pes-
quisa, intitulada Silk Road: the
Tipping Point is Approaching,
apresenta outras considerações
relevantes.

GANHO DE MERCADO
Uma prova de que as campa-

nhas online e off-line estariam
se beneficiando mutuamente e,
dessa forma, tornando a mídia
digital indispensável no media
mix da maioria dos anunciantes,
seria o salto dos investimentos
online sobre os outros tipos
de veículos. Acredita-se que a
mídia online já represente cerca
de 5% do investimento total de

marketing, contra 3% há dois
anos. Mas, como a projeção de
uma participação online de 10%
até 2010 está se tornando uma
realidade antes do que se havia
previsto, o mesmo acontece
com o ponto de inflexão dos
investimentos. Este provavel-
mente será atingido no segundo
semestre de 2006, evidenciando
o impacto de recentes alocações
de grandes anunciantes e atrain-
do mais anunciantes. Exemplos
do crescimento dessas aloca-
ções, informa o relatório, são a
intenção da vodca Abolute de
canalizar 20% do orçamento de
marketing para a mídia online
e indicações das montadoras
General Motors e Ford de que
pretendem fazer o mesmo.

INTEGRAÇÃO
Existem claros sinais de que

o search advertising está sendo
usada por seu impacto nas es-
tratégias de branding e pela ca-
pacidade de aquisição de consu-
midores-chave. Os participantes
da pesquisa indicaram que quase
10% do investimento em search
agora está sendo orientado por
esse impacto, ao mesmo tempo

em que as agências dizem que
hoje estão aptas a captar os or-
çamentos de branding. A eficácia
de search também é aumentada
pelo apoio de display advertising
(que, além de texto, de modo
geral contém informações grá-
ficas, como logos, fotos e outras
imagens, e aparecem na mesma
página de conteúdo editorial
geral). Segundo o estudo, os
anunciantes não estão interes-
sados na competição entre essas
ferramentas, mas em aprimorar
os efeitos de ambas por meio
de campanhas coerentes que
alcancem os consumidores em
vários tipos de inventários, ou
"estoques" de espaço online.

NOVOS RECURSOS
O público-alvo apurado de

search e de propaganda com-
portamental está permitindo
aos anunciantes usar cada vez
mais novos métodos — ligados
ao desempenho e de fácil mo-
nitoramento — de atingi-lo. Os
anunciantes podem escolher os
consumidores mais lucrativos
por meio de uma combinação de
palavras-chave de busca e análi-
se do site. "Acreditamos na ex-

pansão desses tipos de targeting,
que eventualmente substituirão
os métodos tradicionais de tar-
geting demográfico, comuns no
marketing direto off-line."

AUMENTO DE PREÇOS
Tanto em search como em

branded advertising, os preços
estão subindo. Mas todos os par-
ticipantes do estudo concordam
que isso não será um grande
problema e já prevêem aumentar
os orçamentos para acomodar os
reajustes. "Esta é uma descober-
ta consistente de nossa pesquisa,
e acreditamos que deverá elimi-
nar as preocupações periódicas
dos investidores a respeito da
pressão sobre os preços de
search. Em 2006, esperamos
aumentos próximos a 10% para
os espaços disponíveis tanto de
search quanto de display."

EXPANSÃO DOS ESPAÇOS
Falta de espaço não parece

ser um fator inibidor de investi-
mento, como se temia anterior-
mente. Isso acontece, em parte,
em decorrência do inventário
adicional de espaço fornecido
pelo espaço remanescente, por
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2008 (contra 2,4% em 2005) e
2.3% (versus 1,3%).

O naco do Brasil no bolo
mundial avançará marginal-
mente de 1,6% para 1,7%. Sua
contribuição de US$ 1,66 bilhão
em 2008 posicionará o país no
sétimo lugar do ranking global.

INTERNET
Como, segundo o relatório, "a

publicidade online continuou su-
perando todas as expectativas",
a participação da web prevista
em dezembro do ano passado
(originalmente de 6%) foi re-

ajustada para 6,5% em 2008,
comparada a 4,5% em 2005. "A
internet agora está firmemente
estabelecida como uma das
principais mídias nos mercados
desenvolvidos e também em
muitos em desenvolvimento.
Nossa previsão é de que ela ul-
trapassará o outdoor em volume
em 2007 e em 2008 alcançará o
rádio", diz o relatório. A fatia do
rádio nos investimentos globais,
de 8,5% em 2005, deverá recuar
para 7,9% em 2008.

rada
redes e pela busca contextual.
Apesar de a eficácia desses tipos
de espaço não ser a mesma do
estoque premium dos grandes
portais, freqüentemente esgota-
dos, "não existe isso de mau es-
paço" — os anunciantes podem
usar vários tipos de inventários
com bons resultados, em níveis
adequados de preço e eficácia.

PAPEL DAS AGÊNCIAS
Agências e intermediários

estão cumprindo um papel
critico, que não pode ser fa-
cilmente desintermediado".
Isso se aplica tanto às agências
interativas quanto as de search
marketing, cuja demanda está
aumentando em resultado
da crescente complexidade
ias campanhas de search. Da
mesma forma, a confiança cada
vez maior em tecnologia na
:ompra de propaganda online
está tornando agências espe-
nalizadas, como a Quantive e
Digital, altamente valiosas. Em
particular, os serviços dessas
empresas, incluindo desenho
e desenvolvimento de sites,
representam uma grande van-
:agem competitiva.

RECURSOS ANALÍTICOS
Os anunciantes intensificam

o uso de recursos analíticos e
de otimização para melhorar
o processo de marketing e as
taxas de conversão. Isso ocor-
re, em parte, em virtude dos
crescentes custos de espaço
disponível, mas principalmente
do segundo estágio de expansão
dos investimentos online, agora
voltados ao "ajuste fino" do trá-
fego dos sites e à sua eficácia.
O site hoje é parte integrante
da campanha de marketing e
influencia tanto a mensagem de
branding quanto a conversão de
consumidores adquiridos por
meio de search e outros méto-
dos. Dessa forma, as empresas
estão cada vez mais focalizadas
em oferecer sistemas de análise
para otimização de websites e
uma experiência muito mais

aprimorada ao consumidor.
"Quem se beneficiará com

o crescimento da propaganda
online? O Google, acreditamos,
será o grande vencedor. A vasta
rede do Yahoo e seus recursos
em vários tipos de estoque tam-
bém posicionam bem a empresa.
Além dos endereços hoje favore-
cidos, há um claro interesse dos
anunciantes em redes e sites ver-
ticais menores. Empresas como
a ValueClick e a 24/6 Real Media,
que agregam inventário para
grande número de sites meno-
res, também estão posicionadas
para se beneficiar do aumento
de demanda. Acreditamos ainda
que agências e intermediários
como a Quantive, Marchex e
Digitas continuarão fortalecendo
seus negócios, refletindo a maior
demanda por seus serviços",
conclui o relatório. (cs)

Em 1995, eles eram ape-
nas 45 milhões. Em 2000, já
somavam 420 milhões. Em
dezembro de 2005, os usuários
da internet bateram a marca
histórica de l bilhão, número
que deverá duplicar em 2011.
Segundo pesquisa do Compu-
ter Industry Almanac (w.c-i-
a.com) publicada em janeiro,
o motor atual e futuro desse
crescimento são os países
emergentes de grandes popula-
ções, como China, índia, Brasil,
Rússia e Indonésia. Os Estados
Unidos, porém, continuam
liderando em número (quase
200 milhões em 2005) e em
participação mundial (18%),
enquanto China e índia, as na-
ções mais populosas, ocupam
respectivamente o segundo e
o quarto lugares. Na décima
posição, o Brasil responde por
2,4% do volume total, com 25,9
milhões de internautas.

A penetração da internet

nos países mais desenvolvidos
já é da ordem de 65% a 75%,
o que sugere um avanço mais
lento nos próximos anos. Nos
emergentes, com penetração
de 10% a 20%, o crescimento
acelerado será estimulado pela
internet sem fio.

BANDA LARGA
Em novembro, o Computer

Industry Almanac previu que
a internet de alta velocidade,
base das aplicações multimídia,
fecharia o ano com 215 milhões
de usuários globais—contra 67
milhões em 2002 e menos de 5
milhões em 1999. Os Estados
Unidos também dominara esse
ranking (quase 47milhões), se-
guidos por China (36 milhões),
Japão (26 milhões) e Coréia
do Sul (13 milhões). O Brasil
aparece na 13a posição, com 3
milhões. O estudo prevê 500
milhões de assinantes globais de
banda larga até o fim de 2010.

Top 15 países em número de usuários
(em dezembro de 2005]
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asiático deverá superar a Itália

em 2006 e a França em. 2008. A
Rússia dobrará o tamanho de seu
mercado publicitário, saltando da
14a posição no ranking de do ano
passado para a oitava em 2008.

Outra expectativa é de que
três dos países mais desenvol-
vidos perderão participação:
Estados Unidos (de 41,9% para
40,5%), Japão (10,3% para
9,7%) e Reino Unido (5,4% para
5,2%). China e Rússia serão os
de maior avanço, com partici-
pações respectivas de 3,5% em

Marketing digital chega ao ponto de vi-
Em dezembro, um relatório

do banco americano de inves-
timento Piper Jaffray sobre as
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mundial da propaganda online
deverá somar mais de US$ 55
bilhões em 2010, apoiada em
um "ciclo virtuoso" criado pela
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online e off-line e pelo acelera-
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da mídia digital no marketing
mix de grandes e pequenos
anunciantes. Isso representaria
uma expansão anual de 27%
sobre os níveis de 2005, uma
estimativa "conservadora",
segundo o estudo.

A projeção é realmente no-
tável, na medida em que dados
do The Interactive Advertising
Bureau e da Pricewaterhouse-
Coopers indicam que a receita
do primeiro semestre de 2001
foi de apenas US$ 1,5 bilhão
(após o naufrágio das pon-
tocom) e que a de 2002 mal
atingiu US$ 6 bilhões.

"Nos últimos três anos, au-

mentamos consistentemente
nossas estimativas para a propa-
ganda online e de busca (sear-
cK) à proporção que as taxas de
crescimento e de monetização
ultrapassavam nossas projeções
iniciais. Nesse mercado, acredi-
tamos que os dois grandes com-
petidores serão Google e Yahoo,
dado o entrelaçamento das
buscas online e da propaganda
e o fato de que elas, em vez de
competirem, estão criando um
ciclo virtuoso que impulsionará
o crescimento online como um
todo", diz o Piper Jaffray. A pes-
quisa, intitulada Silk Road: the
Tipping Point is Approaching,
apresenta outras considerações
relevantes.

GANHO DE MERCADO
Uma prova de que as campa-

nhas online e off-line estariam
se beneficiando mutuamente e,
dessa forma, tornando a mídia
digital indispensável no media
mix da maioria dos anunciantes,
seria o salto dos investimentos
online sobre os outros tipos
de veículos. Acredita-se que a
mídia online já represente cerca
de 5% do investimento total de

marketing, contra 3% há dois
anos. Mas, como a projeção de
uma participação online de 10%
até 2010 está se tornando uma
realidade antes do que se havia
previsto, o mesmo acontece
com o ponto de inflexão dos
investimentos. Este provavel-
mente será atingido no segundo
semestre de 2006, evidenciando
o impacto de recentes alocações
de grandes anunciantes e atrain-
do mais anunciantes. Exemplos
do crescimento dessas aloca-
ções, informa o relatório, são a
intenção da vodca Abolute de
canalizar 20% do orçamento de
marketing para a mídia online
e indicações das montadoras
General Motors e Ford de que
pretendem fazer o mesmo.

INTEGRAÇÃO
Existem claros sinais de que

o search advertising está sendo
usada por seu impacto nas es-
tratégias de branding e pela ca-
pacidade de aquisição de consu-
midores-chave. Os participantes
da pesquisa indicaram que quase
10% do investimento em search
agora está sendo orientado por
esse impacto, ao mesmo tempo

em que as agências dizem que
hoje estão aptas a captar os or-
çamentos de branding. A eficácia
de search também é aumentada
pelo apoio de display advertising
(que, além de texto, de modo
geral contém informações grá-
ficas, como logos, fotos e outras
imagens, e aparecem na mesma
página de conteúdo editorial
geral). Segundo o estudo, os
anunciantes não estão interes-
sados na competição entre essas
ferramentas, mas em aprimorar
os efeitos de ambas por meio
de campanhas coerentes que
alcancem os consumidores em
vários tipos de inventários, ou
"estoques" de espaço online.

NOVOS RECURSOS
O público-alvo apurado de

search e de propaganda com-
portamental está permitindo
aos anunciantes usar cada vez
mais novos métodos — ligados
ao desempenho e de fácil mo-
nitoramento — de atingi-lo. Os
anunciantes podem escolher os
consumidores mais lucrativos
por meio de uma combinação de
palavras-chave de busca e análi-
se do site. "Acreditamos na ex-

pansão desses tipos de targeting,
que eventualmente substituirão
os métodos tradicionais de tar-
geting demográfico, comuns no
marketing direto off-line."

AUMENTO DE PREÇOS
Tanto em search como em

branded advertising, os preços
estão subindo. Mas todos os par-
ticipantes do estudo concordam
que isso não será um grande
problema e já prevêem aumentar
os orçamentos para acomodar os
reajustes. "Esta é uma descober-
ta consistente de nossa pesquisa,
e acreditamos que deverá elimi-
nar as preocupações periódicas
dos investidores a respeito da
pressão sobre os preços de
search. Em 2006, esperamos
aumentos próximos a 10% para
os espaços disponíveis tanto de
search quanto de display."

EXPANSÃO DOS ESPAÇOS
Falta de espaço não parece

ser um fator inibidor de investi-
mento, como se temia anterior-
mente. Isso acontece, em parte,
em decorrência do inventário
adicional de espaço fornecido
pelo espaço remanescente, por
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O naco do Brasil no bolo
mundial avançará marginal-
mente de 1,6% para 1,7%. Sua
contribuição de US$ 1,66 bilhão
em 2008 posicionará o país no
sétimo lugar do ranking global.

INTERNET
Como, segundo o relatório, "a

publicidade online continuou su-
perando todas as expectativas",
a participação da web prevista
em dezembro do ano passado
(originalmente de 6%) foi re-

ajustada para 6,5% em 2008,
comparada a 4,5% em 2005. "A
internet agora está firmemente
estabelecida como uma das
principais mídias nos mercados
desenvolvidos e também em
muitos em desenvolvimento.
Nossa previsão é de que ela ul-
trapassará o outdoor em volume
em 2007 e em 2008 alcançará o
rádio", diz o relatório. A fatia do
rádio nos investimentos globais,
de 8,5% em 2005, deverá recuar
para 7,9% em 2008.  

            rada
redes e pela busca contextual.
Apesar de a eficácia desses tipos
de espaço não ser a mesma do
estoque premium dos grandes
portais, freqüentemente esgota-
dos, "não existe isso de mau es-
paço" — os anunciantes podem
usar vários tipos de inventários
com bons resultados, em níveis
adequados de preço e eficácia.

PAPEL DAS AGÊNCIAS
Agências e intermediários

estão cumprindo um papel
critico, que não pode ser fa-
cilmente desintermediado".
Isso se aplica tanto às agências
interativas quanto as de search
marketing, cuja demanda está
aumentando em resultado
da crescente complexidade
ias campanhas de search. Da
mesma forma, a confiança cada
vez maior em tecnologia na
:ompra de propaganda online
está tornando agências espe-
nalizadas, como a Quantive e
Digital, altamente valiosas. Em
particular, os serviços dessas
empresas, incluindo desenho
e desenvolvimento de sites,
representam uma grande van-
tagem competitiva.

RECURSOS ANALÍTICOS
Os anunciantes intensificam

o uso de recursos analíticos e
de otimização para melhorar
o processo de marketing e as
taxas de conversão. Isso ocor-
re, em parte, em virtude dos
crescentes custos de espaço
disponível, mas principalmente
do segundo estágio de expansão
dos investimentos online, agora
voltados ao "ajuste fino" do trá-
fego dos sites e à sua eficácia.
O site hoje é parte integrante
da campanha de marketing e
influencia tanto a mensagem de
branding quanto a conversão de
consumidores adquiridos por
meio de search e outros méto-
dos. Dessa forma, as empresas
estão cada vez mais focalizadas
em oferecer sistemas de análise
para otimização de websites e
uma experiência muito mais

aprimorada ao consumidor.
"Quem se beneficiará com

o crescimento da propaganda
online? O Google, acreditamos,
será o grande vencedor. A vasta
rede do Yahoo e seus recursos
em vários tipos de estoque tam-
bém posicionam bem a empresa.
Além dos endereços hoje favore-
cidos, há um claro interesse dos
anunciantes em redes e sites ver-
ticais menores. Empresas como
a ValueClick e a 24/6 Real Media,
que agregam inventário para
grande número de sites meno-
res, também estão posicionadas
para se beneficiar do aumento
de demanda. Acreditamos ainda
que agências e intermediários
como a Quantive, Marchex e
Digitas continuarão fortalecendo
seus negócios, refletindo a maior
demanda por seus serviços",
conclui o relatório. (cs)

Em 1995, eles eram ape-
nas 45 milhões. Em 2000, já
somavam 420 milhões. Em
dezembro de 2005, os usuários
da internet bateram a marca
histórica de l bilhão, número
que deverá duplicar em 2011.
Segundo pesquisa do Compu-
ter Industry Almanac (w.c-i-
a.com) publicada em janeiro,
o motor atual e futuro desse
crescimento são os países
emergentes de grandes popula-
ções, como China, índia, Brasil,
Rússia e Indonésia. Os Estados
Unidos, porém, continuam
liderando em número (quase
200 milhões em 2005) e em
participação mundial (18%),
enquanto China e índia, as na-
ções mais populosas, ocupam
respectivamente o segundo e
o quarto lugares. Na décima
posição, o Brasil responde por
2,4% do volume total, com 25,9
milhões de internautas.

A penetração da internet

nos países mais desenvolvidos
já é da ordem de 65% a 75%,
o que sugere um avanço mais
lento nos próximos anos. Nos
emergentes, com penetração
de 10% a 20%, o crescimento
acelerado será estimulado pela
internet sem fio.

BANDA LARGA
Em novembro, o Computer

Industry Almanac previu que
a internet de alta velocidade,
base das aplicações multimídia,
fecharia o ano com 215 milhões
de usuários globais—contra 67
milhões em 2002 e menos de 5
milhões em 1999. Os Estados
Unidos também dominara esse
ranking (quase 47milhões), se-
guidos por China (36 milhões),
Japão (26 milhões) e Coréia
do Sul (13 milhões). O Brasil
aparece na 13a posição, com 3
milhões. O estudo prevê 500
milhões de assinantes globais de
banda larga até o fim de 2010.

Top 15 países em número de usuários
(em dezembro de 2005]

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1204, p. 46-47, 24 abr. 2006.




