
Quanto cada centavo deve ou não deve ser destinado a
este ou aquele segmento de mídia é um assuntinho velho
de dar dó. Discute-se isso quase tanto quanto se discute o
modelo de remuneração das agências de propaganda.

Mas o mundo digital introduziu algumas variantes
curiosas nessa polêmica: interatividade, mensurabilida-
de e personalização, tudo numa instância de tempo real.
Isso é novo na velha discussão, mas o mercado publici-
tário brasileiro alega conhecer bem essas características
das novas plataformas digitais e, portanto, uma vez mais,
estamos perdendo tempo aqui.

Cabe então introduzir aqui algo de fato novo nesse de-
bate xoxo: o mercado conhece, mas o mercado não tem a
menor idéia de como atribuir valor a todas essas variá-
veis, que apesar de já entendidas, não tiveram ainda suas
benefícios, impactos e retorno devidamente avaliados. No
Brasil ou em qualquer outra parte do mundo.

Vejam como coloca a questão Max Ralehoff, Vice Presi-
dente de Marketing da Nielsen

BuzzMetrics, um dos grandes analistas do mercado
publicitário digital norte-americano: "Por que os inves-
timentos em mídia digital continuam relativamente tão

distantes da efetiva parcela de tempo e utilidade que ela
promove e entrega ao mercado? Os investimentos em mí-
dia online continuam crescendo, é verdade, mas distantes
do que deveriam".

Ralehoff faz uma associação bem humorada com o mun-
do da tecnologia, quando lembra a frase clássica do setor:
"Ninguém nunca será mandado embora por ter comprado
um IBM". E levanta a bola: "Será que funciona do mesmo
jeito para o mercado publicitário, em que nunca ninguém
será mandado embora se continuar investindo em TV, Rá-
dio, Jornal e Revista?".

É claro que é uma provocação. Mas tem alguém aí pre-
parado para responder? Quem contra-argumenta, quem
veste a carapuça?

Será que as agências que não investem nos meios digi-
tais desconhecem sua eficácia ou será que investir neles
é simplesmente menos rentável que a mídia tradicional?
Será que é o BV?

Ou ainda, será que são os gestores das plataformas digi-
tais que não têm competência para mostrar o valor do seu
modelo, seus reais benefícios e seu BOI?

Ou será então que ninguém, nem aqui nem na China,



sabe ao certo quanto vale de fato um programa de email
marketing, uma campanha produzida em reach media ou
ações de product placement em portais verticais de nicho?
Alguém sabe? (Em seu primeiro número, Meio Digital le-
vantou essas questões.)

A provável resposta certa a todas essas questões é que
ninguém sabe as respostas certas a todas essas questões.
Se soubesse, não haveria polêmica.

E se mudarmos a pergunta, melhora a qualidade da res-
posta?

A questão talvez não seja quanto merece a mídia digital
no bolo publicitário brasileiro, mas quanto vale a mídia
digital? Quanto vale o que ela entrega? Quanto vale o que
ela gera? Quanto vale seu impacto no produto, na marca
e no consumidor?

Alguém tem essas respostas? Não, porque isso....ainda
ninguém sabe.

Na óbvia defesa da ampliação das verbas do meio, os
profissionais da web colocam como argumento básico a
dimensão já significativa do contingente dos internautas
brasileiros, que, estima-se, chegarão a 40 milhões ao fi-
nal deste ano. "Agregando-se a esse número itens como o
tempo de uso do meio e interatividade, o share já poderia
ser maior. Mas ele já vem crescendo, e até o final do ano
deve chegar a 3°/o", pondera Osvaldo Barbosa de Oliveira,
presidente do IAB Brasil.

O share já deveria porém ter atingido, ou mesmo su-
perado, a marca dos 4,5%, crê Marcelo Lobianco, diretor
de publicidade do iG. Entre as causas desse eventual sub-
aproveitamento, ele inclui as enormes dimensões de al-
guns veículos e grupos de comunicação, que "conseguem
um CPM imbatível".

CPM é uma das variantes da fórmula histórica e tradi-
cional da comunicação de massa, em que o valor está alo-
cado no custo inferior por volumes de audiência atingida.
É uma variável de quantidade, em que a qualidade tem
valor igual a zero.

É uma conta que segue funcionando para imensas por-
ções do mercado, para inúmeros segmentos de produtos e
para uma enorme coleção de marcas. Mas faz tempo, não
vale para tudo. Não mais.

Lobianco analisa que a comunicação brasileira tem
como base de sua cultura a noção de massa, não de comu-
nicação dirigida. Nos Estados Unidos, pondera, onde essa
cultura é tradicionalíssima, a web recebe atualmente cer-
ca de 8% das verbas publicitárias.

Silvio Calissi, diretor de mídia da agência Loducca,

Os investimentos em mídias digitais crescem no merca-
do brasileiro acima das demais, como ocorre nos Estados
Unidos. Mas esse crescimento expressa o valor da mídia
digital? Difícil dizer.

No Itaú, a participação da web no conjunto dos inves-
timentos em comunicação é similar àquele verificado no
bolo nacional (3%, segundo o último InterMeios), revela
Cristiane Magalhães Teixeira, diretora de marketing, co-
municação e design do banco. Esse share, crê, poderia ser
maior, "mas a publicidade ainda está aprendendo a utilizar
mais eficazmente esse meio". Seja como for, o investimen-
to será ampliado: "Este ano, nossa verba de web crescerá
50%", detalha Cristiane. Isso é acima do crescimento da
web na propaganda brasileira. Não deixa de ser indicativo.

A Fiat monitora a relevância de cada canal de contato
com seus consumidores através de sistemas de CRM. Be-
sultado: "Em algumas de nossas campanhas, e na comu-
nicação de alguns produtos, o share da internet já chega
a 10%", contabiliza João Batista Ciaco, diretor de publi-

cidade e marketing da Fiat. "Atualmente, 70% de nossos
consumidores passam pela internet antes de comprar um
automóvel. Se eu não pegá-los lá, eles nem vão a nossas
concessionárias", acrescenta.

Igualmente sintomático. Essa é a idéia de valor, não de
preço.



Lobianco sugere ainda que a web possa estar sendo
prejudicada por trazer embutida uma característica que,
ao menos na teoria, é um diferencial extremamente fa-
vorável: a capacidade de permitir mensuração imediata
e precisa do retorno das ações. Afinal, essa possibilidade
permite uma cobrança também mais imediata e mais pre-
cisa. "Na propaganda tradicional, a mensuração começa
com a lembrança de marca e, só lá na frente, surge a ques-
tão do market share. Mas na internet, assim que é coloca-
do um banner, já é possível ver se há cliques, e para onde
eles conduzem os internautas", ele provoca.

Cristiane, do Itaú, refuta a tese: "Investimos muito na
avaliação do retorno de nossas ações em quaisquer mí-
dias. Se a web permite a mensuração direta, melhor", diz.
E, na opinião de Cristiane, não se pode reivindicar au-
mento do share da web apenas a partir da quantidade total
de internautas: "Realmente, já há muitos internautas, mas
como posso saber quantos estarão em meu banner quando
eles estiver passando?", ela indaga.

O último aliado dos defensores do aumento de participa-
ção dos meios digitais no bolo da propaganda é o recente
estudo da IBM (veja matéria nesta edição), em que ficou
constatado, entre outras coisas, que os internautas pas-

sam hoje mais tempo na internet por dia do que na frente
da televisão.

Apenas esse novo dado não seria suficiente para encer-
rar a questão, ao contrário, é apenas mais lenha na foguei-
ra, uma vez que o tempo de consumo do meio 'é apenas
uma das variáveis que se leva em conta num plano de in-
vestimento de comunicação.

Outra variável é hoje a inédita pressão dos investidores dos
grupos de comunicação internacional, que têm feito exigên-
cias dos gestores das grandes agências para que invistam
mais as verbas de seus clientes no mundo digital. Há uma sur-
da tendência, ainda não claramente detectada no preço dos
papéis em Wall Street, de que as agências que investirem mais
nas plataformas digitais poderão ter seu market cap valoriza-
do (mais uma vez, a questão do valor, não do preço).

Max Petrucci, sócio-diretor da agência digital Garage
Interactive Marketing, afirma que as matrizes das multi-
nacionais que operam no Brasil tendem hoje a estimular a
expansão do investimento na mídia online: "Elas aqui já
investem mais decididamente na web, porque conhecem
melhor suas possibilidades", destaca. E acrescenta que
esses grupos não podem correr o risco de ver suas ações
desvalorizadas "pela percepção de estarem defasados".

Toda essa discussão, longe de terminar, terá certamente
ainda bits e mais bits de dados para serem analisados. En-
tre eles, por exemplo, o fato de que sempre que se discute
o tema, reduz-se a Internet a uma mídia e ela não é exa-
tamente só isso. Internet é um protocolo digital pelo qual
trafegam pacotes de dados, que podem ser acessados de
múltiplas plataformas, como u-m aparelho de TV, celular,
laptop, console de um game e, em breve, estará em cartaz
também no seu carro e até no seu relógio. Mais que isso, se
considerarmos que o mundo digital vai ainda mais além
da Internet e que ele engloba as telecomunicações, por
exemplo, não há CPM que dê jeito.

lembra que, se outros meios têm CPM menor, "a web per-
mite ações muito focadas, que geram maior afinidade". E
acrescenta a interatividade, lembrando um exemplo con-
creto de um cliente da Loducca: "Fizemos um projeto para
o Instituto Europeo de Desing que tinha uma peça intera-
tiva e outra estática; a interatividade aumentava muito o
retorno", destaca.

A interatividade é realmente um dos mais marcantes
diferenciais da web, concorda Maurício Bacellar, gerente
sênior de relações institucionais da Coca-Cola Brasil. Mas
coloca paciência na fórmula do debate. Para ele, a expan-
são dos negócios com web ocorrerá de maneira natural:
"Mídia online é um caminho sem volta".

E aí, medimos valor como?
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