
Empresas online querem uma fatia do modelo antigo de mídia  
 
Depois de conquistar a fronteira publicitária do ciberespaço, o Google, Yahoo e eBay estão se 
voltando agora para a mídia tradicional em busca de crescimento futuro através da 
intermediação de venda de publicidade para as mídias offline, como o rádio, a televisão e a 
imprensa.  
 
A incursão das empresas de Internet no mundo da propaganda física pode baratear os valores 
cobrados no setor; no entanto, publicitários e empresas de mídia não deverão abandonar 
completamente o sistema atual de vendas,  baseadas no relacionamento com o cliente, pelos 
leilões de Internet, de acordo com professores da Wharton e executivos do setor.   Serão 
poucas as mudanças, se de fato houver alguma, na forma como o público vê a publicidade 
veiculada pela mídia tradicional. O que mudará são os intermediários que agenciam a 
publicidade.   
 
A publicidade voltada para o consumidor é feita através de uma rede de empresas pagas para 
promover a convergência entre anunciantes e empresas físicas de mídia. As empresas de 
Internet esperam entrar nesse espaço utilizando a tecnologia de leilão automático, unindo 
dessa forma compradores e vendedores da publicidade tradicional da mesma forma como hoje 
comercializam anúncios na Internet para elas mesmas e para outros. 
 
O Google planeja comercializar anúncios de rádio nas estações através de sistema de leilão 
online que  já utiliza para vendas de anúncios na Internet. O Google também está testando a 
venda de anúncios para um grupo de mais 50 jornais, dentre eles o Washington Post e o New 
York Times. Para isso, recorreria ao sistema de leilão online da empresa para a venda de 
espaço. Enquanto isso, o eBay está trabalhando em um sistema que alocaria, segundo 
estimativas, 50 bilhões de dólares em spots na televisão a cabo para grandes anunciantes 
como Wal-Mart, Microsoft e Home Depot. Por fim, o Yahoo tem um acordo com 176 jornais 
para veiculação de anúncios classificados no site da empresa, ampliando com isso a esfera de 
distribuição dos anunciantes de jornais.  
 
Reduzindo custos 
 
David Reibstein, professor de Marketing da Wharton, diz que o deslocamento em direção à 
mídia antiga é um desdobramento lógico para as gigantes de Internet, que são, no fundo, 
distribuidoras de mensagens publicitárias. “Faz sentido que elas queiram ter à sua disposição 
um portfólio maior para os anunciantes. Com isso, permitirão aos anunciantes atingir um 
público maior. A verdade é que essas empresas têm um papel a desempenhar não só na 
publicidade veiculada pelos padrões dos novos tempos, mas também na publicidade do modelo 
tradicional”, observa Reibstein.  
 
A publicidade de mídia tradicional nos EUA constitui um mercado de 150 bilhões de dólares 
ante os16 bilhões da Internet, embora o mercado online esteja crescendo a uma taxa de 30% 
ao ano. “A contribuição da publicidade para o maior dinamismo do   mundo da tecnologia ainda 
não foi totalmente compreendida”, diz Kevin Werbach, professor de Estudos Jurídicos e Ética 
nos Negócios da Wharton. “Observa-se uma firme tendência nos últimos dez anos de migração 
de dólares destinados à publicidade para o segmento online. Trata-se de um processo 
relativamente recente e, portanto, não é de surpreender que empresas como o Google estejam 
tentando aplicar seus conhecimentos na busca e agenciamento de anúncios fora de sua 
plataforma online.”  
 
Enquanto novas empresas de mídia procuram alternativas de crescimento, os anunciantes 
esperam que a introdução da tecnologia de Internet no processo de contratação de mídia 
derrube os custos, assinala Leonard Lodish, professor de Marketing da Wharton. “O que os 
anunciantes esperam que aconteça é a comoditização do tempo de mídia, de modo que esse 
mercado se torne mais transparente para a parte que fizer pelo lance mais elevado.” 
 
 
 



 
De acordo com Peter Fader, professor de Marketing da Wharton, a invasão do mercado de 
mídia tradicional pelas companhias virtuais é apenas o exemplo mais recente de como a 
Internet é capaz de transformar diversas indústrias. “Muita gente via a publicidade como um 
santuário consagrado exclusivamente a profissionais com conhecimento da área. Para mim 
isso é ‘bobagem’. Não há razão alguma para que uma empresa talentosa e dotada dos 
recursos necessários não possa participar desse jogo — sobretudo aquelas com histórico 
comprovado de atuação em uma área correlata”, diz Fader, acrescentando que para o Google 
e outras companhias de Internet, as vendas de mídia tradicional ocorrem em um mercado 
ineficiente que poderia proporcionar a essas empresas uma colheita “substancial, suculenta e 
fácil”.  
 
A convergência simultânea de empresas de Internet para o segmento de mídia tradicional é 
uma dádiva a mais para os anunciantes, uma vez que essas empresas concorrerão umas com 
as outras, impedindo assim que uma delas detenha o monopólio do poder de compra. No final, 
diz Fader, a economia como um todo, e não apenas os anunciantes, será beneficiada, embora 
as empresas que agenciam atualmente a publicidade possam vir a ser reduzidas. “O maior 
problema que o Google terá de enfrentar é a inércia dos participantes entrincheirados nessa 
disputa e o receio e ceticismo naturais da parte dos anunciantes. Todavia, do ponto de vista da 
tecnologia e da satisfação do cliente, nada impede que o Google revolucione essa indústria.”  
 
Os jornais e outras agências da mídia tradicional costumam ser implacáveis com as empresas 
virtuais na defesa do conteúdo de suas operações, mas no tocante às receitas de publicidade, 
estão dispostas a testar novos tipos de relacionamento com parceiros virtuais, diz Werbach. 
“Como o Google é capaz de conseguir anunciantes para os jornais com mais eficácia do que 
qualquer outro meio, seria prejudicial aos interesses das próprias empresas repudiar o Google 
por se tratar de empresa virtual.”  
 
De acordo com David Schmittlein, professor de Marketing da Wharton, o impacto do Google e 
de outras empresas online sobre a publicidade offline é apenas marginal, na maior parte das 
vezes ajudando os pequenos anunciantes que sobrevivem por conta própria a localizar spots.   
Segundo Schmittlein, os principais anunciantes já utilizam as duas maiores empresas de 
contratação de espaço na mídia — Simmons Market Research Bureau e Mediamark Research — 
cujo predomínio é tal ordem que podem oferecer a seus clientes descontos substanciais.  
 
O tamanho dessas empresas também permite a elas lançar mão de um volume precioso de 
pesquisa de mercado no mundo offline que o Google e outras companhias online não têm 
como igualar, diz Schmittlein. “Sei que as empresas tradicionais de publicidade e de mídia 
preocupam-se com as incursões que o Google e outras empresas vêm fazendo em seus 
domínios, mas eu ficaria muito mais preocupado, pelo menos a médio prazo, se visse o Google 
ou o Yahoo interessados em comprar uma das duas maiores empresas do mundo não-virtual.”  
 
Para Lodish, os anunciantes que esperam a queda nos custos do setor graças à atuação dos 
sistemas baseados na Internet devem estar preparados para possíveis conflitos de interesse, à 
medida que as novas empresas de mídia passarem a comercializar espaços que poderão 
competir com seus próprios veículos de publicidade, como é o caso dos sites dessas empresas. 
Inicialmente, Lodish não vê motivo para preocupação, uma vez que a Internet é bastante 
diferente da imprensa, do rádio e da televisão.  
 
Em última análise, as empresas de Internet se sentirão tentadas a montar pacotes para 
obrigar os anunciantes a pagar por spots menos populares — talvez em seus próprios sites — 
da mesma forma como as estações de televisão exigem dos anunciantes que patrocinem 
programas não muito populares se quiserem espaço nos intervalos de uma série de sucesso. 
“Se o Google começar a montar pacotes obrigatórios, acho que haverá conflitos de interesse 
que exigirão um acompanhamento por parte da empresa”, assinala Lodish.  
 
Um outro desafio para o Google e demais empresas de novas mídias, à medida que entram no 
espaço publicitário tradicional, consiste em mensurar o impacto da colocação dos anúncios.  
 



 
Apesar das fraudes online, Lodish diz que as empresas de Internet estão acostumadas a 
trabalhar com um volume maior de informações, e talvez não tenham a experiência ou a 
equipe necessária para dar aos anunciantes aquilo de que precisam na mídia tradicional. 
“Quando se compra espaço publicitário no rádio, na TV ou no jornal, o peso dos dados é muito 
menor do que na Internet. Tudo depende do tipo de público e do humor desse público na 
ocasião da compra. Boa parte das informações vem do pessoal de vendas, que sabe descrevê-
lo muito bem.”  
 
Lodish diz que as equipes de vendas internas das companhias tradicionais de mídia e empresas 
especializadas em vendas de espaços na mídia desempenham agora papel fundamental no 
mundo da publicidade. “Creio que as pessoas talvez estejam exagerando o poder do Google e 
subestimando a importância do papel das relações pessoais nesse negócio. Numerosos 
compradores de espaço na mídia para as agências de publicidade lidam há anos com 
especialistas em vendas do setor, confiam neles e recebem informações importantes desses 
profissionais. Não creio que seja simples burlar um sistema desses.” 
 
Reibstein também acha que os brokers da mídia tradicional defenderão seu território. “Não dá 
para acreditar que simplesmente jogarão a toalha. Eles continuarão a lutar e a trabalhar. 
Serão concorrentes fortes. Ninguém deve imaginar que todos os meios de comunicação serão 
dominados sem mais nem menos pelo Google, Yahoo etc.” 
 
 O ponto de vista da indústria 
 
  Jay Zitz, CEO da Newspapers First, consórcio que comercializa espaço publicitário para 
dezenas das principais empresas jornalísticas da região, diz que os principais anunciantes não 
deverão recorrer ao Google para ajudá-los a colocar seus anúncios, porque já desfrutam de 
grande influência junto aos jornais. “A Federated Department Stores, General Motors e outros 
grandes anunciantes que utilizam os jornais como parte importante do seu mix de mídia, têm 
relações importantes e expectativas elevadas em relação ao local em que seus anúncios serão 
veiculados”, salienta Zitz.  
 
Os jornais conservam ainda o direito de recusar a inserção de publicidade se não consideram o 
preço bom, e os anunciantes não querem correr o risco de perder espaço em um mercado 
importante de jornais em troca de leilões mais baratos na Internet, acrescenta.  
 
Zitz diz que não se preocupa com o fato de que a parceria dos jornais com anunciantes de 
Internet acabe abrindo as portas para   uma dominação final pelos seus novos rivais de mídia. 
“Se essa preocupação de fato existisse, jamais empresas como o Washington Post e o New 
York Times embarcariam nisso”, diz.  
 
Lou Rubin, diretor gerente da DPrime Consulting, uma unidade do Omnicom Group, diz que a 
estratégia de leilão via Internet pode funcionar nos casos de publicidade de massa, envolvendo 
grandes quantidades, mas não no caso de estratégias mais focadas. “Se você estiver tentando 
atrair um executivo do alto escalão com influência nos mercados públicos de ações, saiba que 
é essa é uma situação típica em que bom senso e experiência são difíceis de substituir. Mas se 
o seu interesse é pelo volume puro e simples, então um expediente automático, ou baseado na 
Internet, de compras e de colocação na mídia está ótimo. É um procedimento eficiente”, diz 
Rubin.  
 
Rubin ressalta que fazer publicidade é mais do que colocar mensagens diante de prováveis 
compradores. Para ele, o envolvimento do cliente é o objetivo mais importante e pode 
requerer uma ampla gama de veículos — palestras, marketing e boca-a-boca. “Será que o 
Google e o Yahoo criarão um envolvimento maior? Não. Ambas as empresas criarão mais 
eficiências, o que é muito bom, mas não sei se isso é o mais importante”, observa. “O mais 
importante de tudo é o envolvimento do cliente.”  
 
 
 



Ralph Guild, CEO da Interep, uma empresa de vendas e marketing independente especializada 
em rádio, Internet e novas mídias, destaca que o mundo sempre em evolução da publicidade 
não impede os participantes da mídia tradicional de incursionarem pelo ciberespaço. “É como 
uma via de mão dupla”, diz. “O Google pode entrar no campo da mídia tradicional, mas uma 
mídia tradicional também pode fazer o caminho inverso. Temos o exemplo da CBS e do Clear 
Channel em condições financeiras para ingressar nessa disputa se a opção parecer viável.”  
 
Além disso, prossegue Guild, o cenário em que atuam as empresas contratadoras de mídia 
pode ser alterado por uma nova empresa dotada de uma tecnologia revolucionária ou de um 
modelo de negócios revolucionário. Grandes empresas de rádio, ou uma empresa nova nesse 
cenário, poderiam reunir as estações de rádio independentes em um sistema capaz de 
concorrer com o Google, diz Guild, embora reconheça que este último parece ter uma 
capacidade ilimitada de atrair novos capitais para a realização de novos empreendimentos. 
 
Guild argumenta também que há possivelmente espaço no mercado para a coexistência de 
empresas de Internet e de colocação de mídia tradicional. Sua própria empresa, observa, 
passou por um crescimento espetacular em princípios dos anos 60, à medida que outras 
companhias que atuavam no setor de rádio migravam para a comercialização de anúncios na 
televisão.  
 
As receitas das rádios aumentaram praticamente todos os anos desde a década de 30, e Guild 
diz que não está preocupado com a possibilidade de o Google baixar os preços ou corroer o 
sucesso do setor. “A maior parte das pessoas acha que quando surge algo novo, isto sempre 
acontece à custa do meio tradicional, ou que o meio tradicional acabará sendo sufocado. O fato 
é que ambos sobrevivem e encontram meios de trabalhar juntos.”  
 
De acordo com Fader, os modelos que o Google e outros utilizam atualmente substituem a 
forma de trabalho atual. Isto, porém, pode mudar. “Quem sabe que rumo as coisas poderão 
tomar daqui para frente?”, indaga. “Essas empresas estão começando com os participantes e 
mecanismos tradicionais, mas é perfeitamente possível que daqui a cinco anos a forma como a 
publicidade é contratada, criada e consumida seja totalmente diferente.”  
 
Rubin diz que as agências de publicidade estão passando por uma revolução e que os serviços 
criativos poderiam ser outro alvo do Google e de outras empresas de Internet. “A combinação 
de conteúdo, marca e individualismo, bem como a interação entre pessoas e a tela de LCD traz 
sempre novas surpresas.” O Google, Yahoo e outras empresas de Internet podem ser vistas 
como distribuidoras transformacionais de conteúdo, da mesma forma como as estradas de 
ferro e rodovias modificaram a forma de distribuição, acrescenta Rubin. Contudo, se insistirem 
em ser simples redes de distribuição, sem controle sobre o conteúdo que transportam, correm 
o risco de desaparecer à medida que surgem em cena novos sistemas.  
 
“Que forma tomará o negócio dessas empresas daqui para frente? Se elas forem apenas um 
sistema de informação e de eliminação de intermediários — suas perspectivas serão 
reduzidas”, diz Rubin. “Se, porém, se tornarem desenvolvedores e provedores de conteúdo, 
durarão um pouco mais — talvez indefinidamente. Essa seria a próxima fase.”  
 
No momento, diz Rubin, parece que o Google pode fazer o que bem entender. “A empresa 
criou uma cultura, um ambiente e uma enorme capitalização de mercado. Creio que qualquer 
coisa é possível para o Google”, diz. “Estou só esperando que a hora em que a empresa criará 
seu próprio país.” 
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