
A publicid
CÁTIA LUZ E JOÃO SORIMA NETO

N os anos 50, a televisão revolucio-
nou a forma de fazer publicidade.
Ela se tornou o meio mais eficien-

te para divulgar produtos e serviços e, en-
tre 1952 e 1955, os gastos com propagan-
da na TV cresceram 20% ao ano, um re-
corde até então. Agora, a história come-
ça a se repetir com uma nova tecnologia:
a internet. A publicidade on-line cresce
em média 20% ao ano no mundo todo,
inclusive no Brasil. Em 2006, a propagan-
da mundial na internet deverá movimen-
tar US$ 30 bilhões, o dobro em relação
a dois anos atrás. Ainda é uma parcela
pequena do bolo publicitário, cerca de
5%. No Brasil, essa fatia é ainda menor:
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até outubro do ano passado, último da-
do disponível, os anunciantes haviam
gasto R$ 8 bilhões em TV enquanto a in-
ternet havia recebido a quadragésima
parte disso, algo corno R$ 215 milhões.

Mas olhar apenas para esses núme-
ros pode trazer uma impressão errada
do impacto da rede no mercado publici-
tário. Embora sua expressão ainda se-
ja relativamente pequena, a internet es-
tá mudando completamente a manei-
ra de fazer publicidade. E isso prome-
te ter impacto em todos os meios. "A in-
ternet se refinou e virou uma das fer-
ramentas mais eficientes de comunica-
ção", diz Renato de Paula, diretor da
OgilvyOne, unidade de marketing dire-
to da agência Ogilvy. Tal mudança po-
de ser traduzida por uma palavra: in-
teratividade. O anunciante sabe em tem-
po real quantas vezes o cliente clicou em
sua propaganda. O cliente pode partici-
par de jogos sobre o produto - como
montar um carro virtual, com todos os
acessórios - e até realizar a compra num
ato impulsivo. No mínimo, ele deixa à
disposição das empresas informações
preciosas sobre seu perfil, para ações de
marketing posteriores. "Só a possibili-
dade de contar as visitas aos sites já é
um grande chamariz na hora de conven-
cer os clientes", afirma Jacques Paciul-
lo, diretor-comercial da Globo.com, o
portal na internet das Organizações Glo-
bo, grupo que edita ÉPOCA.

Graças a esse poder,
a internet começa a
atrair cada vez mais
grandes anunciantes.
Um bom exemplo é a
Ford. A campanha do
modelo Ford Ka equi-
pado com aparelho
de som MP3, no fim
do ano passado, foi
quase exclusivamente veiculada pela in-
ternet. "Toda campanha que desenvol-
vemos tem de incluir a web. Há cinco
anos isso não existia", diz Victor Bials-
ki, gerente de Comunicação e Marketing
da Ford no Brasil. Uma pesquisa recen-
te com os 100 maiores anunciantes e as
20 principais agências do mundo mostrou
que 85% deles pretendem aumentar seus
investimentos na publicidade em inter-
net. Assim como a Ford, empresas co-
mo Chrysler, Pepsi, Motorola, Dell, Vi-
vo, Itaú, Bradesco, GM e Fiat já consi-
deram a internet parte essencial de suas
campanhas publicitárias. Algumas com-
panhias americanas destinam à rede fa-
tias de seu orçamento de marketing de
até 20% do total. "Hoje, quase 60% dos
nossos consumidores decidem a compra
pela internet. Por isso, dobramos a cada
ano os investimentos para grandes cam-
panhas pela internet", diz João Batista
Ciaco, diretor de Publicidade da Fiat.

A AgênciaClick, a maior do país espe-
cializada em internet, tem 300 funciona-
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rios fazendo projetos pa-
ra a web. "Os anunciantes
se renderam", afirma Ana

Maria Nubié, sócia da agência. Um dos
últimos projetos da empresa foi um ga-
me desenvolvido especialmente para a
Sadia e divulgado pelo Messenger, sis-
tema de troca de mensagens instantâ-
neas do MSN. "A internet é a segunda
mídia de massa nacional. Só perde para
a TV", diz Osvaldo Barbosa de Oliveira,
diretor do MSN Brasil. Todos os dias, 5
milhões de pessoas usam o serviço de
mensagens, que tem mais de 14 milhões
de cadastrados. É uma audiência supe-
rior à de muitos canais da TV aberta.

Dois modelos de publicidade on-line
surgiram para atender à demanda dos
anunciantes. O primeiro é capitanea-
do, nos Estados Unidos, pelo Yahoo, um
portal de busca e conteúdo próprio, cu-
ja página inicial funciona como um
grande outdoor. Ao lado do sistema de
busca, o portal oferece links para pro-
pagandas dos grandes anunciantes, co-
nhecidos como banners. A home page
do Yahoo já foi coberta pelas marcas de
anunciantes como Pepsi, Coca-Cola >
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ou a própria Fiat. No Brasil, grandes por-
tais como UOL, Terra, iG ou Globo.com
trabalham com um modelo semelhante
ao do Yahoo, em que a melhor exposi-
ção da marca é a principal oferta feita
ao anunciante.

Mas há outro modelo de anúncios, ca-
racterístico da internet, que, embora tam-
bém utilizado pelo Yahoo e por outros
portais, tem no Google seu principal re-
presentante. "Na propaganda tradicio-
nal, o produto procurava o público", afir-
ma Alexandre Hohagen, diretor-geral
do Google no Brasil. "Agora é o públi-
co que corre atrás do produto." A pá-
gina inicial do Google é branca, simples,
sem nenhuma informação, além de uma
caixa em que o internauta digita o que
procura. Quando pesquisa uma palavra,
a resposta inclui um novo espaço publi-
citário, preenchido por anúncios com cer-
ca de 12 palavras, seguidos de links pa-
trocinados pelos anunciantes. "A com-
paração mais próxima seria com os
anúncios classificados", diz Enor Paia-
no, diretor de Publicidade do UOL.

As empresas pagam para ser identi-
ficadas com os termos digitados pelo in-
ternauta. Uma floricultura, por exemplo,
pode comprar palavras como "flores" ou
"buquê". Toda vez que alguém digitá-
las nos sites de busca, o anúncio da flo-
ricultura aparecerá na tela. Essas pala-
vras-chave são vendidas em forma de
leilão. Quem dá mais aparece em pri-
meiro lugar na lista de resultados da pes-
quisa. O clique mais barato numa pa-
lavra-chave do Yahoo fica em R$ 0,05.
Nas palavras em que o leilão é mais dis-
putado, um clique pode custar até R$ 15.
O Google não revela seus preços, mas
são conhecidos casos de palavras-cha-
ve com valor superior a US$ 100.

Nesse modelo, os pequenos anuncian-
tes têm acesso às mesmas armas que os

grandes. Nos EUA, é comum médicos,
dentistas, detetives, dedetizadoras ou
floriculturas anunciarem na internet. Só
o Google tem mais de 200 mil anuncian-
tes desse tipo. No Brasil, os pequenos
começam a descobrir a oportunidade
aberta pela tecnologia. A empresária
Luciana Cabrini, de 31 anos, de São
Paulo, é um exemplo. Sua empresa, a
Saint Paul, fabrica etiquetas de códi-
go de barras. Fatura R$ 6 milhões por
ano e tem 14 funcionários. Ela só anun-
ciava em revistas especializadas, de bai-
xa tiragem. O retorno financeiro era pí-
fio. Há dois anos, descobriu a internet
como um jeito novo de chegar à clien-
tela. Investiu R$ 4 mil em anúncios de
links patrocinados e viu seu faturamen-
to dobrar. "Hoje a empresa recebe pe-
didos novos todos os dias", diz Lucia-
na. Ela transferiu os funcionários de te-
lemarketing encarregados de procu-
rar novos clientes para o serviço on-li-
ne. "A internet agora é minha principal
vitrine", diz Luciana.
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Com base nos links patrocinados, o
Google montou um poderoso negócio
de mídia. Já fatura US$ 9 bilhões por
ano. Já o Yahoo usa as duas técnicas,
links patrocinados e banners. "Somos
os únicos a atender aos dois pilares da
propaganda on-line", diz Peter Celes-
te, gerente-geral do Yahoo para a Re-
gião Américas. A receita mundial do
Yahoo com publicidade é de US$ 5,2
bilhões por ano.

No Brasil, essa competição começou
há pouco tempo. Há apenas seis me-
ses, o Google pôs seus vendedores nas
ruas. Encontrou a concorrência não só
de sites brasileiros de pesquisa de pre-
ços, como Buscapé e Bondfaro, mas tam-
bém do braço do Yahoo dedicado aos
links patrocinados, o Overture. O Over-
ture já tem contratos em portais de bus-
ca corno iG, MSN e UOL. "Aqui, somos
a maior força do mercado em links pa-
trocinados", afirma Guilherme Riben-
boim, diretor-geral do Overture.

O Brasil tem, de acordo com a Câma-
ra Brasileira de Comércio Eletrônico, 35
milhões de internautas que pesquisam
e comparam preços nos sites de bus-
ca. "Não dá para dispensar esse consu-
midor" , diz Cid Torquato, presidente da
Câmara. Poderia ser muito mais se os
brasileiros tivessem mais renda para as-
sinar os serviços de banda larga, mais
rápidos que a internet tradicional. Mes-
mo assim, os especialistas não têm dú-
vidas sobre o potencial do negócio. "O
brasileiro é o povo que mais tempo pas-
sa navegando na internet. Essa caracte-
rística estimula cada vez mais novida-
des na comunicação on-line", diz Gus-
tavo Fortes, da Espalhe, agência de mar-
keting de guerrilha, especializada em
ações alternativas de mídia. A revolução
da publicidade pela internet parece mal
ter começado. •
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