
Publicidade online
Entre 2003 e 2005, o volume de recursos destinado a anúncios publicitários na internet cresceu a taxas de 20% ao ano
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Foi-se o tempo em que a pu-
blicidade na internet era tratada
com desdém, tanto pelo merca-
do quanto pelos intemautas. O
faturamento naqueles tempos
de irracionalidade era pífio. O
dinheiro aparecia com o proje-
to, com a grande sacada, com a
tecnologia, o nome do site... Mas
a bolha estourou, o chão voltou
para os pés dos chamados malu-
cos virtuais e o negócio mudou
da água para o vinho. Como qual-
quer empreendimento, ele pre-
cisava se sustentar, sobreviver

enfim, faturar. Bingo. Todo
mundo que pôde correu como
louco atrás de anunciantes e de
tudo que gerasse receita. O susto
e o esforço não foram em vão.
Pode-se afirmar que boa parte
das empresas que superaram o
estouro da bolha só está hoje no
mercado graças a um trabalho
forte de venda e popularização
dos anúncios eletrônicos.

A correria atrás de fatura-
mento acabou gerando pro-

blemas e forçando disputas
predatórias que, de certa forma,
acabaram prejudicando o mer-
cado. Políticas agressivas de
descontos em anúncios ou pa-
cotes salvaram muita gente, mas
jogaram os preços para baixo.
Só a partir do segundo semestre
de 2002 o mercado começou a
entrar nos eixos. E, em 2003,
o primeiro faturamento bruto
foi consolidado pelo Projeto
Inter-Meios. Naquele ano, os
investimentos em publicidade
na internet brasileira atingiram
R$ 164,5 milhões.

Entre 2003 e 2005, o volume
de dinheiro colocado em anún-
cios publicitários na internet
cresceu a taxas de 20% ao ano.
Também de acordo com os da-
dos do Projeto Inter-Meios, a
receita com publicidade na rede
em 2005 foi de R$ 266 milhões,
19,1% a mais que os R$ 223 mi-
lhões de 2004. E 61% maior em
relação a 2003. Se comparado
ao mercado de propaganda tra-

dicional, é pouco. A propaganda
no mundo real movimentou
em 2005 a bagatela de R$ 21,8
bilhões. Em percentual, a pu-
blicidade online corresponde a
apenas l ,7% do bolo publicitário
brasileiro - - nos Estados Unidos
chega a 5% e, na Suécia, a 9%.
"Para uma mídia jovem como a
online, é um patamar interes-
sante. Mas poderia estar bem
próximo de 3%", diz Marcelo
Sanflago, presidente do IAB
Brasil (do inglês, Interactive Ad-
vertising Bureau), que até o dia 9
de maio se chamava Associação
de Mídia Interativa (AMI). Ele se
refere ao número de intemautas
(acima de 30 milhões) e lares
conectados (21 milhões) que
cresceu bem mais nos últimos
três anos.

A boa fase deve prosseguir:
2006 é visto como um divisor
de águas, o ano que o mercado
deverá crescer acima dos 50%. A
Copa do Mundo e, principalmen-
te, o reconhecimento da mídia

online como um bom negócio
pelas agências e pelos próprios
empresários devem dar um im-
pulso aos números do setor. Isso
já pode ser visto na redução do
montante de recursos faturado
diretamente, ou seja, sem passar
pelas agências. Em 2003, por
exemplo, essa relação era de
66,15% de faturamento direto
para 33,8% com as agências. No
final do ano passado, já houve
um certo equilíbrio 58%
contra 41%. "Mas as agências e
anunciantes ainda relutam em
ver a internet como um canal
de mídia", lembra Sanflago, do
IAB Brasil. Segundo ele, os sites
e portais ainda têm o desafio de
fazer o anunciante entender os
formatos convencionais da pro-
paganda online.

Mesmo assim, existe um oti-
mismo no mercado. "Podemos
dobrar com facilidade nossas
receitas com publicidade", diz
otimista Marcelo Epperlein,
diretor geral do UOL, que tem

O fenômeno dos links patrocinados
Com apenas oito anos (com-

pletará em junho), o Google se
tornou o maior fenômeno da
internet. Em termos de valor de
mercado, a empresa já superou
gigantes como a Coca-Cola, a Dell
e a HP, os dois maiores fabricantes
de computadores do mundo. O
total de suas ações hoje passa a
casa dos US$ 100 bilhões. Cerca
de 98% do seu faturamento mun-
dial de US$ 6,1 bilhões em 2005
veio da venda dos chamados links
patrocinados ou adwords.

Criado pelo empresário norte-
americano Bill Gross, em 1998, o
modelo de negócio é, na avaliação
do mercado, simples e descom-
plicado: os sites de busca cobram
por cada clique feito no site do
anunciante, que compra em um
leilão online quantas palavras-
chaves e variações quiser para
levar o internauta ao seu ende-
reço eletrônico. Os estudantes
de doutorado em Stanford, Larry
Page e Sergey Brin, fundadores
do Google, portanto, não foram os
pais da criança, como muita gente
imagina. Fizeram melhor: deram
vida a um dos mais rentáveis ne-
gócios da internet.

Em 2003, quando o Google já
nadava de braçadas no mercado
de buscas, o Yahoo comprou
por US$ 1,6 bilhão a Overture,
empresa originária da GoTo.
com, do pioneiro Bill Gross. A
estratégia era ganhar (no caso,

Hohagen: operação brasileira superou as previsões de crescimento

comprar) mercado e conter o avanço
do fenômeno. Não adiantou - - e o
Google continuou atropelando. Hoje,
o Yahoo assume com humildade a
segunda posição na venda de links
patrocinados e continua crescendo
a reboque do boom nas vendas da
chamada busca paga.

"É a inclusão digital do mercado
publicitário online", compara Agenor
Castro, diretor de marketing do Yahoo
no Brasil. Ele lembra que o anúncio
através dos links patrocinados é hoje
a opção mais forte entre as pequenas e
médias que querem aumentar o tráfe-
go em seus sites e, claro, faturar. Além
do preço baixíssimo (começa em R$
0,02, e vai até quanto o anunciante
acha que deve pagar em um leilão),
não há custo de anúncio.

A simplicidade do modelo é que
tem garantido os bons resultados.
Em 2005, o Yahoo aumentou seu
faturamento em 47%, chegando a
R$ 5,2 bilhões, No primeiro trimestre
deste ano, já acumula US$ l ,5 bilhão,
35% acima de 2005. No Google, as
receitas cresceram 89% em relação
ao mesmo trimestre do ano passado,
informa Alexandre Hohagen, diretor
geral da empresa no Brasil. A ope-
ração brasileira, que completa um
ano em junho, tem superado todas
a previsões em termos de cresci-
mento. "Estamos muito acima do
que imaginávamos no início, quando
chegamos aqui", diz Hohagen. Como
as empresas ainda não fornecem os
dados sobre suas vendas, não existe
um levantamento oficial da partici-

pação dos links patrocinados no
mercado publicitário online. Mas
executivos de sites e especialistas
no assunto acreditam que deve
representar 15% do total faturado
com publicidade na internet brasi-
leira (de R$ 266 milhões, segundo
dados do Projeto Inter-Meios).
Nos Estados Unidos, corresponde
a 40% de toda a propaganda na
web (US$ 12,5 bilhões), ou seja,
US$ 5 bilhões.

Apesar da concentração do
mercado, a disputa não está
limitada aos dois gigantes norte-
americanos. Google e Yahoo terão
muita concorrência pela frente.
Outros colossos do mundo digital
como o site de leilões e-Bay (que
recentemente comprou outro fe-
nômeno, só que na telefonia com
protocolo internet, o Skype) e a
Microsoft estão de olho e se pre-
param para lançar seus tentácu-
los e abocanhar uma fatia desse
mercado. A próxima geração do
Windows, o Vista, já vem prepa-
rada para faturar com a busca
paga. Em solo brasileiro, apesar
do receio dos empresários em
investir nessa mídia, a reação já
é vista nos sites dos grandes por-
tais. UOL, iG e Globo.com, para
ficar em apenas três exemplos,
estão com campanhas agressivas
para aumentar o faturamento
com o modelo de links patro-
cinados e popularizar entre as
empresas o seu conceito. (LR)

pouco mais de 20% de sua recei-
ta gerada com anúncios. O Ter-
ra, que também arrecada cerca
de 20% com publicidade, espera
aumentar para 23% este ano. O
faturamento dos dois maiores
portais da internet brasileira
ainda é baseado nas mensali-
dades de seus assinantes. Mas
existe um esforço grande para
aumentar a fatia da publicidade
no total das receitas. Os núme-
ros do início do ano apurados
pelo Projeto Inter-Meios
mostram isso. No acumulado
de 2006 (janeiro e fevereiro), o
faturamento com anúncios on-
line já bateu nos R$ 44 milhões,
44% a mais que nos dois primei-
ros meses de 2005. Boa parte
desse dinheiro foi empregada
em anúncios gráficos, que são
os diferentes formatos de ban-
ners. Um percentual menor é
canalizado para a chamada rich
media (mídia rica), que envolve
vídeos e interatividade. Nesses
anúncios, o internauta interage
com as peças e faz intervenções
na página. Por último, mas em
franca expansão, estão os links
patrocinados, que no mercado
norte-americano já representam
40% da mídia online (cerca de
US$12,5 bilhões).

Apesar da explosão na web
norte-americana, no Brasil
muitos executivos têm torcido
o nariz para os links patroci-
nados. "Não trabalhamos com
essa modalidade de anúncio.
Para nós, não é publicidade,
mas sim um catálogo de pe-
quenos anunciantes", criticou
Maurício Palermo, diretor de
publicidade do Terra. Também
cresce a verba destinada a
ações comerciais nos sites dos
comunicadores instantâneos,
leia-se MSN e Yahoo Messenger,
que concentram uma grande
audiência. Mas o melhor está
por vir. O mercado está de olho
no crescimento dos investi-
mentos publicitários em blogs,
podcasts e RSS. embora ainda
não existam números sobre
eles. Nos Estados Unidos, são
os segmentos de mídia intera-
tiva que estão crescendo mais
rápido. Segundo pesquisa da
PQ Media, os investimentos dos
anunciantes norte-americanos
nos três meios superaram os
US$ 20 milhões em 2005. Para
este ano, a expectativa é de
mais que dobrar de tamanho.
Por aqui, não chegamos a tanto,
mas o mercado está de olho.



Temor digital
Se você tem computador

com acesso à internet mas nun-
ca se aventurou no comércio
eletrônico, saiba que faz parte
dos 28 milhões de brasileiros
que ainda resistem em com-
prar no mundo virtual. Medo
de fraudes com o número do
cartão de crédito, receio de
não receber a mercadoria, falta
de dinheiro e crédito limitado
(poucos sites têm condições
de parcelar as compras) ainda
são as principais barreiras que
vêm segurando a expansão das
vendas online no Brasil. Hoje,
no universo estimado de 32
milhões de internautas, pouco
mais de 5 milhões utilizam a
web para comprar. É pouco,
muito pouco. Apesar do cres-
cimento constante e acelerado
do comércio eletrônico nesses
últimos três anos, a média de
transações ainda é muito baixa

• 1,7 por pessoa. Nos Estados
Unidos, os consumidores fazem
aquisições online pelo menos
nove vezes por ano. Embora a
média nacional seja baixa em

relação à norte-americana, de
2003 a 2005 os negócios pela
rede envolvendo automóveis,
turismo e bens de consumo
(lojas virtuais e leilões para
pessoas físicas) têm aumentado
acima de 30% ao ano, segun-
do números da E-Consulting
Corp. e da Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico (Câmara-
e.net), que divulgam o índice de
varejo online (VOL).

Em 2005, o comércio vare-
jista virtual movimentou R$ 9,9
bilhões, valor 32% superior ao
de 2004. O resultado poderia
ter sido melhor. "A dificuldade
de acesso a crédito ao consu-
midor e a forte desconfiança
de boa parte dos usuários em
relação à segurança dos meios
de pagamento ainda afetam
o crescimento desse canal de
vendas", explica Daniel Do-
meneghetti, sócio-fundador da
E-Consulting. Mas não é só isso.
"As empresas, especialmente
as pequenas, carecem de maior
conhecimento para fazer ou
ampliar seus negócios na rede",

diz Cid Torquato, diretor execu-
tivo da Câmara-e.net. "Também
faltam políticas públicas que
favoreçam a economia digital",
reclama. Ele lembra que os im-
postos que incidem hoje sobre
conexões da rede, softwares e
hardwares giram em torno de
50%. A dificuldade das peque-
nas empresas em se estabelecer
na web acabou gerando uma das
maiores concentrações de ne-
gócios em poucas companhias.
Atualmente, 80% do mercado
eletrônico brasileiro está nas
mãos de oito lojas virtuais. Os
sites do Submarino e da Ame-
ricanas são responsáveis por
pouco mais da metade dessas
vendas. Os dois, aliás, acaba-
ram se tornando referência
para quem deseja montar um
comércio online.

ENTRE EMPRESAS
Se os consumidores ainda re-

sistem e preferem a segurança
dos estabelecimentos do mundo
físico, no ambiente empresarial
é cada vez maior o número de
transações entre companhias, O
volume de negócios em 2005 no
chamado B2B atingiu R$ 267,6
bilhões, um acréscimo de 37%
em relação a 2004. No segmento
empresarial, a expansão dos
negócios é diretamente pro-
porcional ao bom desempenho
macroeconômico do País e à
manutenção dos investimen-
tos e projetos. O ano passado,
apesar da crise institucional e
dos escândalos do mensalão,
fechou com um pequeno cres-
cimento econômico (2,3% de
aumento do Produto Interno
Bruto PIB), mas suficiente
para garantir bons negócios
especialmente aos exportado-
ras, que se beneficiaram com o
boom das vendas externas. Isso
foi fundamental para influenciar
positivamente as transações
eletrônicas empresariais. Os
segmentos petrolífero e auto-
mobilístico são, disparado, os
que mais fazem negócios na
internet - - representam mais de
50%. Outro que vem mostrando
fôlego ao longo dos últimos
anos é o setor público, que mo-
vimentou no ano passado R$ 4
bilhões, segundo a FF Pesquisa
& Consultoria, também ligada à
Câmara-e.net. O volume nego-
ciado pelos governos federal,
estaduais e municipais cresceu
215% em comparação ao de
2004 e já significa 3,5% do valor
total comprado em bens e servi-
ços pelo poder público.

O comércio na web brasi-
leira, seja por parte dos con-

sumidores, seja das empresas,
ainda não deslanchou como em
outros países, mas caminha a
passos largos para se tornar
um dos maiores do mundo.
"Esse crescimento constante e
contínuo que estamos vivendo
há três anos deve continuar e
se acelerar", acredita Romero
Rodrigues, presidente e co-fun-
dador do site BuscaPé, especia-
lista em pesquisa de preços de
produtos na rede. Pelo menos
três variáveis devem ser funda-
mentais para essa expansão: o
aumento da base de internau-
tas, do número de compradores
e a explosão da banda larga, que
favorece e incrementa o tem-
po de navegação. "A conexão
rápida é um fator importante e
incentivador de compras para os
usuários mais maduros", diz Fá-
bio Mengozi, diretor de serviços
da Gera, empresa de consultoria
e gestão de lojas virtuais. Se-
gundo ele, os números mostram
que a taxa de compradores está
crescendo mais que a de inter-
nautas. Já Rodrigues lembra que,
mesmo com alguns problemas na
logística, o índice de satisfação
de quem já fez aquisições pela
rede chega a 87%.

TRILHA OE SUCESSO
Um exemplo de que é bom

negócio investir em uma loja vir-
tual — desde que bem planejada

e focada - - é do site Trilha Shop,
criado há menos de cinco anos por
quatro amigos de Mogi das Cruzes,
em São Paulo, com investimento
de R$ l mil de cada um. Lançada
pouco depois do estouro da bolha,
a loja balançou no então revolto
mar da internet, mas sobreviveu
graças à estratégia de montar uma
filial no mundo real e dar credibi-
lidade à loja virtual. "Colocamos
fotos da unidade no site e nas
revistas de catálogo para mostrar
aos consumidores que existía-
mos", conta Gustavo Zobaran, 27
anos, um dos sócios do empreen-
dimento, que vende produtos e
acessórios para trilhas e esportes
de aventura. Um ano depois, fe-
charam as portas da loja física e
voltaram a concentrar os esforços
na internet, Hoje, o negócio vai
de vento em popa. São mais de
3 mil visitas e uma média de 150
pedidos por dia. De 2001 a 2005,
o crescimento superou 400% em
vendas e tráfego. Só o número
de sócios diminuiu: além de Zo-
baran, que cuida das vendas, só
ficou Rodolfo Abbondanza, de 33
anos, encarregado do marketing
e das finanças. Para os próximos
anos, os planos são ambiciosos.
"Queremos bater de frente com
Submarino e Americanas", revela
Zobaran. O empresário está atrás
de investidores que, como eles,
acreditaram no sucesso do comér-
cio eletrônico. (LR)
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A inflação da internet
A inflação faz parte da his-

tória do Brasil. Já fomos cam-
peões em aumento de preços
por vários anos. Chegamos a
ter taxa superior a 80% ao
mês, no final do governo José
Sarney, em 1990. E já nem
lembramos com exatidão o
número de planos econômicos
lançados para acabar com o
chamado "dragão" inflacioná-
rio. Felizmente, hoje o dragão
parece estar dominado, e sob
controle. Desde o último pro-
grama de combate à inflação,
o Real, adotado em julho de
1994, existe uma relativa es-
tabilidade de preços. Mesmo
assim, todo cuidado é pouco
e a equipe econômica do go-
verno tem se desdobrado para
manter as metas desejadas

- no ano passado, a inflação
foi de 5,69%, pouco acima
da previsão de 5,1%. Desde
janeiro de 2004, porém, um
novo índice de preços tem
se mostrado mais ameno. É o
índice de inflação na internet,
ou e-flation. Criado pelo Pro-
grama de Administração de
Varejo (Provar), instituição
conveniada à Faculdade de
Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade
de São Paulo (USP), ele ser-
ve para medir a variação dos
preços na web brasileira. Em
2004, a alta atingiu 3,2%, con-
tra os 7,6% da inflação oficial
do governo (IPCA/IBGE) e os
6,57% apontados pela Fun-
dação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) da USP,
que mede o índice de Preços ao
Consumidor (IPC) na cidade
de São Paulo.

É importante que se diga
que os três índices utilizam
critérios e metodologias dife-
rentes e abrangem universos
e alguns produtos distintos.
"Não faz sentido comparar as
taxas", diz Paulo Picchetti,
coordenador do IPC da Fipe.
De acordo com ele, a Fipe
pesquisa famílias com renda de
até 20 salários mínimos e uma
cesta de produtos que leva em
conta desde os preços de trans-
porte até os de alimentação.
UA maioria dos consumidores
online pertence às classes A
e B", acrescenta o economis-
ta, lembrando que o índice
virtual serve, principalmente,
de orientação para quem está
comprando na rede. "Criamos o
e-flation como uma alternativa
para monitorar o comporta-
mento de consumo online, que
é diferente do verificado nos

meios tradicionais de compra",
esclarece Luiz Paulo de Fáve-
ro, professor do Departamento
de Contabilidade da Faculdade
de Economia e Administração
da USP e coordenador do es-
tudo do Provar.

Por medir a evolução de
preços de produtos de uma
cesta de maior valor e que

inclui mais de 80 mercadorias
DVDs, CDs, eletroeletrôni-

cos, eletrodomésticos, livros
-, a pesquisa feita nas lojas da

internet registra índices mais
baixos que os tradicionais,
como os da Fipe e do IBGE.
Também existe a questão da
renda. O salário médio das
famílias estudadas pela Fipe,

por exemplo, gira em torno de
R$ 980. Já o dos internautas
chega a ser de três a quatro
vezes maior (R$ 3 mil a R$ 4
mil). Outro fator, fundamental
na relação de preços, segundo
Fávero, é a forte competitivi-
dade entre as lojas do mundo
virtual. Sem falar na facilidade
do internauta para procurar o

melhor valor do produto que
quer comprar. "Diferente-
mente do mundo físico, onde
pesquisar preços tem custo
e requer tempo, na internet
é possível comparar valores
com alguns cliques no mouse.
Isso também ajuda a segurar
os preços", diz o professor.
Outro ponto que tem auxiliado
na queda de preços na web é a
constante alteração dos valo-
res de artigos tecnológicos. Um
bom exemplo disso é a TV com
tela de plasma, que há pouco
tempo custava cerca de R$ 40
mil e hoje já está por menos da
metade. E deve cair ainda mais
nos próximos meses, refletindo
nos índices futuros.

Em abril, o e-flation regis-
trou deflação de 0,8%, puxada
pela queda dos preços das ca-
tegorias de telefonia (-5,26%),
eletroeletrônicos (-2,42), linha
branca (-0,29) e informática
(-0,24%). Os aumentos ficaram
por conta de livros (6,45%),
produtos para o lar (5,7%),
viagem e turismo (0,76%), CDs
e DVDs (0,56%) e brinquedos
(0,54%). A variação nos preços
dos automóveis, pesquisa ela-
borada à parte e que leva em
conta os modelos mais popula-
res fabricados pelas montado-
ras brasileiras e vendidos em
seus sites, também apresentou
inflação de 0,46%. No acumula-
do dos quatro primeiros meses
de 2006, o e-flation é negativo
em 0,7%. Em março, a deflação
foi de 1,22%.

É cedo para afirmar que a
inflação virtual exerce alguma
influência sobre os preços do
mundo real. Até porque ain-
da não se compra em grande
escala pela rede e os produtos
considerados essenciais para a
população, como arroz, feijão,
frutas e carnes, são adquiridos
no comércio tradicional. A
participação do varejo online
também é muito pequena em
relação ao varejo real: cerca de
3%. O número de internautas
das classes C e D é menor que
o da maioria das pesquisas de
índices de preços dos vários
institutos que medem a infla-
ção. Entretanto, a continuar
o crescimento do comércio
eletrônico e sua expansão para
outras áreas do varejo e a cres-
cente inclusão digital das clas-
ses mais populares, em pouco
tempo a inflação virtual ficará
muito próxima da do mundo
real. Segundo os especialistas,
isso não está tão distante quan-
to parece. Afinal, já somos o
décimo país no ranking de usu-
ários da internet, com pouco
mais de 32 milhões de pessoas,
das quais cerca de 5 milhões
utilizam a rede para compras.
"Ainda estamos engatinhando,
mas isso pode começar a mu-
dar quando o Brasil tiver uma
massa maior de internautas",
afirma Fávero. (LR)
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