
A partir de 2005, a história foi mu-
dando e o amadurecimento da inter-
net como mídia e importantíssima
ferramenta de comunicação com o
consumidor fez com que ela chegas-
se revigorada em 2006. Agora, em
2007, a internet se mostra mais efi-
ciente do que nunca e mais sur-
preendente do que antes. Para Max
Petrucci, sócio-fundador e presidente
da Garage Interactive, este ano foi a
consolidação da web. "Tivemos cases
que levaram o peso maior das ações

para a internet, como aconteceu com
o 'The uncles' (campanha da TBWA
para o Nissan Sentra, desenvolvida na
internet pela Tribo Interactive)". De
acordo com Petrucci, este c outros
cases semelhantes deverão impul-
sionar ainda mais as investidas no
universo on-line. "Dependendo da
métrica que se usa para calcular os
investimentos publicitários em inter-
net, o montante pode chegar aos 4%
atualmente. Para 2007, acredito que
essa porcentagem deva chegar a 6%
ou 7%", afirma o executivo, que, pre-
tensioso, crê em um futuro próximo
(algo como cinco anos) no qual a
fatia da internet na verba de mídia



dos clientes chegará aos 20%. "Não é
um exagero", explica, "visto que esta-
mos falando de outros 80% restantes
para as outras mídias. E a tendência
natural da comunicação".

De acordo com o IAB, o número
de usuários de internet no Brasil
deverá chegar aos 40 milhões até o
final de 2007 (contra 33 milhões
cm 2006, um acréscimo de 21%),
sendo que, destes, metade são usuá-
rios residenciais. A entidade ressal-
ta que fatores como os programas
de inclusão digital do governo, a
situação econômica favorável e o
fato de o Brasil estar na quarta co-
locação do ranking mundial de
vendas de computadores justificam
o fenômeno, os quais também es-
clarecem o crescimento nos inves-
timentos publicitários on-line, que
no primeiro semestre de 2007 atin-
giu 40,16% e se destacou como
uma das únicas mídias, ao lado de
cinema, jornal e TV paga, que tive-
ram saldo positivo no mesmo pe-
ríodo deste ano. Se esses dados ain-
da não são tão representativos como
potencial do meio, pelo menos já
se mostram bastante favoráveis aos
olhos dos anunciantes.

Em 2006, por volta de R$ 361 mi-
lhões foram investidos em mídia on-
line no Brasil. Até o término de 2007,
o IAB estima que esse investimento
cresça 30% em relação ao período
anterior, atingindo os R$ 470 mi-
lhões. Além disso, no primeiro semes-
tre deste ano, de acordo com estudo
do E-bit Web Shoppers 16a edição, as
vendas pela internet movimentaram
R$ 2,6 bilhões, representando 49% a
mais que o mesmo período em 2006.
O mesmo estudo ainda aponta que o
faturamento total do e-commerce no
País cresça 45% em relação a 2006,
o que significa atingir a marca de
R$ 6,4 bilhões em vendas para o con-
sumidor final. Os e-consumidores de-
verão, por sua vez, chegar ao número
de 9,5 milhões de pessoas — 35% de
acréscimo sobre o ano passado.

Entretanto, mesmo com todos es-
ses números favoráveis e um cenário
promissor, a ousadia, característica
predominante dos meios digitais,



ainda é exceção entre os anunciantes
de internet, de acordo com Raul
Órfão, diretor geral da Tribo Interacti-
ve. "Pouco a pouco estamos conse-
guindo fazer com que os anunciantes
se abram para novas idéias, mas ainda
são poucos os que aderem às atitudes
mais arrojadas", acredita Órfão. "Mais
importante do que isso", acrescenta o
diretor da Tribo, "é resolver como o
cliente vai conseguir construir sua
marca na internet. Isso é o que todos
eles precisam e pedem atualmente".

Ainda incipiente, a consolidação
das marcas no ciberespaço mais fun-
ciona à base de tentativas e erros do
que na solidificação de cases estratégi-
cos, com resultados irrefutáveis e per-
manentes. Na prática, não há um
manual de instruções capaz de cons-

truir uma marca na web, por isso todas
as suas experimentações não devem
ser consideradas erros. Casos como o
de Amazon e Dell, que desenvolveram
poderosos canais de distribuição no
mundo virtual, são conquistas isoladas
as quais ainda não conseguiram imitar.
Exemplos como de Google e do Yahoo
são igualmente vitoriosos, porém, são
empresas exclusivamente digitais e que
sobrevivem no ambiente da web.

Marcas como as da cervejeira Bud-
weiser, por exemplo, tentaram mudar
esse panorama com a idéia de imple-
mentar um grande portal interati-
vo e transformá-lo no maior destino
de conteúdos de entretenimento na
web. O investimento previsto teria
sido o maior da história na internet
(US$ 30 milhões), mas a empresa
optou por não executar o projeto,
ou, pelo menos, não deixá-lo do ta-
manho que seria, o que acabou fa-
zendo com que seu portal ficasse co-
rno os outros já existentes.

No Festival de Cannes, o filme
"Evolution", da Ogilvy & Mather
Toronto para a Dove, da Unilever, que
recebeu os Granel Prix de Cyber e de
Films, foi apenas difundido na web, a
fim de dar maior modernidade à
marca, porém, veiculado como apenas
uma parte de uma extensa campanha
fundamentada no off-line. Nesse caso,
a web foi só um acessório de mídia.

Na verdade, o objetivo final de
cada marca é fazer com que o consu-
midor se identifique pessoalmente
com o produto, o que envolve identi-
dade, intimidade e confiança com o
público-alvo, além de um gerencia-
mento constante do ciclo de vida,
mensuração, registros de performan-
ce de vendas e de imagem da marca,
bem como análise de ROÍ.

O ambiente da web agrega hoje
marcas de toda espécie, independen-
temente se foram concebidas para gra-
vitar no mundo digital ou se nasceram
a partir do mundo real. Das duas for-
mas, a construção de uma marca é
cada vez mais baseada e pensada de
forma multidisciplinar, onde nada



acontece de forma isolada e tudo é
fundamentado nas multiplataformas.

De todos os tipos de anunciantes,
certamente o que mais tem investido
na internet nos últimos anos são as
montadoras de veículos, as quais
acreditam que a web seja a principal
fonte de consulta na hora da compra
de um carro, por exemplo. Essa é a
visão da Fiat, atualmente a montado-
ra que mais acredita no mundo vir-
tual, haja visto o aporte de R$ 2 mil-
hões investido neste ano em ações na
web, segundo informações do merca-
do. "Praticamene 70% dos nossos
consumidores vão à internet para pes-
quisar sobre carros. Se não estivermos
nesse ambiente fortemente, não tere-
mos nem a chance de vender", expli-
ca Ana Luísa Brant Mendes, gerente
de internet no marketing da empresa.
Enquanto a grande maioria dos anun-
ciantes destina em torno de 2,5% a
3% de sua verba de publicidade para
a web, o mesmo share na Fiat já
bateu a casa dos 10%. "Por sermos
uma marca muito ousada, sem medo
de inovar, a internet é o meio que
mais nos possibilita esse tipo de traba-
lho. Chegamos a fazer uma média de
30 peças por campanha para cada
veículo", afirma a gerente. E quem
agradece é a AgênciaClick, respon-
sável por todos os trabalhos da Fiat.
Considerada no mercado como um
"anunciante dos sonhos" para a
internet, não é à toa que a montado-
ra e a AgênciaCliek vêm desenvol-
vendo ótimos trabalhos criativos,
dignos de prêmios nacionais e inter-
nacionais, como c o caso de "Becr"
(http://www.congado.net/2007/fiat/cer-
veja/en/), que levou um Leão de
Bronze em Cannes neste ano, além
de outros projetos também premiados
em diversos festivais, como "Causa-
dores de Emoção" (www.conga-
do.net /2007/f iat /campanhacausa-
doresdeemocao/pt) para Fiat Palio
e "Cinema Interativo" para Fiat Idca

Adventure (www.okiki.net/2007/fiat-
ideaadventure/acaocinema/pt), que
levaram os GP's no Prêmio About
de Comunicação Integrada e Diri-
gida, e "Irmãos" (www.kodoish.com/-
2007/fiat/irmaos/pt) para Fiat Doblô
(Ouro na mesma premiação), entre
muitos outros.

Das grandes agências interativas,
quase todas possuem ao menos um
cliente voltado ao mercado automobi-
lístico. A Tribo Interactive, que pro-
duz campanhas interativas junto
com a TBWA\BR para a Nissan, foi
responsável por um dos maiores
cases do ano, com "The uncles", que
também conquistou um Grand Prix
como viral no Prêmio About de
Comunicação Integrada e Dirigida. A
Garage, que por sua vez detém a
conta da Toyota, também obteve
ótimos resultados on-line com ma
marca: "Toyota Prado" (www.gara-
geim.com/premios/prado) levou Prata
e "Toyota Hilux Expedition" (www.ga-
rageim.com/premios/hiluxexpedi-



tion) ficou com o Bronze na pre-
miação de About.

Uma outra agência interativa que
também se destaca por ter como
maioria em sua carteira de clientes
as montadoras é a Tribal Agência
Digital, responsável por todas as
ações no Brasil da Mercedes-Benz
e de Chrysler, ambas pertencentes
à DaimlerChrysler. "Estamos con-
seguindo um crescimento médio
de 40% ano após ano. Acredito que
em 2007 chegaremos a 50%, sobretu-
do devido às montadoras", enfatiza
Renato Fabri, sócio e diretor de cria--
ção da agência, que desenvolveu para
o Classe B, da Mercedes-Benz, uma
campanha exclusivamente na inter-
net, "Mercedes B200 Menu", que foi
coroada com uma Prata (www.dic-
tium.com.br/campanhas/b200_tur-
bo/ou ti i mi t_menu_info .h tm) no
Prêmio About de Comunicação In-
tegrada e Dirigida. A Tribal ainda con-
quistou mais uma Prata com "Chrysler
300 C" (www.dictium.com.br/campa-
nhas/300c/hotsite.htm) e um Bronze
com "Chrysler 300 C Digitando"
( w w w . d i c t i u m . c o m . b r / c a m p a -
nhas /300c / supe rbanne r_d ig i t an -
do_info.htm).

Não é só de montadoras, entretan-
to, que vive o espaço da web. Os ban-
cos, por exemplo, estão também em
massa no ambiente, visto que, atual-
mente, grande parte das operações
bancárias são feitas por meio da inter-
net. Representando o segundo maior
segmento anunciante no País, atrás

do setor de comércio e varejo, os ban-
cos brasileiros têm aumentado seus
aportes na web, como o Itaú, que,
mesmo destinando 75% do seu inves-
timento em mídia para a TV e dei-
xando a internet com a conhecida
porcentagem na casa dos 3% em
2006, calcula um crescimento de
50% na verba de web já em 2007,
segundo sua diretora de marketing e
comunicação, Cristiane Magalhães.
Esse aumento está acima do cresci-
mento da web no primeiro semestre
deste ano na propaganda brasileira
(na casa dos 40%).

No Bradesco, o diretor de marke-
ting Luca Cavalcanti afirmou em
recente matéria do jornal Gazeta
Mercantil que a TV ainda é o carro-
chefe da marca, mas que há dois anos
a empresa passou a dar importância
para a mídia on-line, que já atinge os
R$ 10 milhões anuais.

Além dos bancos, construtoras de
imóveis e universidades também têm
intensificado suas marcas no ambien-
te on-line, segundo o gerente geral de
publicidade da UOL, César Senatore.
"Temos reparado que há uma grande
massa de faculdades nos procurando.
Atualmente, são 28 instituições de
ensino que anunciam no UOL",
conta Senatore, que lembra também
que os anunciantes de varejo têm
feito poucas coisas fora de seus domí-
nios na internet, como é o caso do



Tão dinâmico quanto a ferramenta
internet são os seus próprios espaços
de publicidade, os quais se renovam e
se reinventam na mesma proporção
em que novas idéias surgem das cabe-
ças pensantes do universo on-line. Os
maiores portais conhecidos no Brasil,
como UOL, Terra, iG, Google, Glo-
bo.com, Yahoo e MSN, possuem,
cada um deles, por baixo, cerca de 30
formatos para veiculação de uma
determinada peça, deixando de lado
as possibilidades de projetos espe-
ciais, também bastante comuns entre
agências e veículos.

É de causar inveja nas mídias tradi-
cionais todas as formas possíveis de
um simples banner, que pode ser
quadrado, retangular, redondo, ex-
pansível, simples, half, full ou super.
Não é exagero, de forma alguma,
quando a gerente de internet da Fiat
afirma que são confeccionadas em
torno de 30 peças por campanha para
cada veículo. Por um lado, tanta cria-
tividade faz bem à publicidade, que,
além de resultados para o cliente,
também é movida à criatividade.

Por outro lado, os formatos passam
a ser exclusivos de cada veículo, com
especificidades e exigências próprias, o

que também pode bagunçar a vida dos
anunciantes e das agências. Foi pen-
sando nisso que o IAB Brasil lançou
um projeto para padronizar os forma-
tos, batizado Formatos Básicos IAB
(encontrado no www.iabbrasil.org.br),
visando simplificar a produção de tra-
balhos publicitários na internet, com
a segurança de que "os anunciantes
poderão veicular pelo menos umas
das peças em cada um dos maiores
portais do Brasil, diminuindo o custo
de refação de material e agilizando a
veiculação de campanhas", consta da
proposta da entidade.

Para Senatore e provavelmente na
opinião de qualquer um do meio, o
futuro dos formatos de publicidade
em internet será mesmo os que pro-
porcionam maior interação com o
usuário, os chamados de Rich Media,
os quais podem ser mais encontrados
nos chamados "sites verticais" — mais
específicos, que tratam de apenas um
segmento, ao contrário dos grandes
portais de conteúdo, como o UOL e
Terra, chamados de "horizontais". "O
UOL é um pouco engessado quando
o assunto é inovação nos formatos de
publicidade. Até porque um site de
conteúdo não tem as mesmas caracte-
rísticas de um Vertical', no qual o
usuário entra por outros motivos que
não sejam ver as notícias do dia, por
exemplo, como acontece no UOL",
explica o gerente geral de publicida-
de. Além disso, nos grandes portais de
conteúdo, a receita .do veículo pro-
vém, em média, 70% de assinaturas e
apenas 30% de publicidade, o que
explica a preocupação dos próprios
com uma possível "intrusão inadequa-
da" enquanto o internauta navega
pelas notícias do site. "lem de saber
dosar e escolher os espaços adequados
para cada marca, se o anunciante não
quiser chatear o cliente", avisa Raul
Órfão, salientando que uma campa-
nha mais inovadora e ousada normal-
mente é encaminhada para os portais
de serviço, como Google, Yahoo e
MSN, que permitem uma maior pos-

Submarino e das Lojas Americanas,
que, recentemente, uniram-se para,
dentre outros projetos, serem auto-
suficientes na web.

sibilidade de criações especiais.
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