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Haverá um novo YouTube? 
Ou ao menos um novo Orkut? 
O ano de 2007 começa com os 
radares ligados em busca do 
novo fenômeno da internet — e 
quem sabe desta vez ele perten-
ça a outra empresa que não o 
Google. Entretanto, mesmo que 
não surja algo tão avassalador, 
uma série de tecnologias, há-
bitos e serviços terão a chance 
de se fi rmar ao longo do ano. A 
decantada chegada do usuário 
ao poder — tema até da revista 
Time, que elegeu “você” como a 
personalidade do ano —, calcada 
na utilização de ferramentas da 
chamada Web 2.0, aparentemen-
te está só no começo.

“A Web 2.0 e as ferramentas 
de compartilhamento de arquivos 
(P2P) são a base de uma verda-
deira revolução na internet como 
a conhecemos”, diz Alexandre 
Kavinski, sócio da Hotlist, uma 
agência de marketing interativo 
especializada em ferramentas de 
busca. “Os últimos anos foram 
um período de experiência, e 
agora entramos numa fase de 
amadurecimento que vai durar 
2007 inteiro e parte de 2008”, 

prevê o especialista.
O movimento que interessa 

de fato — a chegada em massa 
das verbas publicitárias — deve 
demorar ainda alguns anos a 
ocorrer. Não que o investimento 
não esteja crescendo — 2006 
deve terminar com alta de 40% 
em comparação a 2005, per-
centual que deverá se repetir 
em 2007. O problema é que a 
participação da internet no bolo 
da propaganda ainda é reduzida 
em relação à sua importância. 
Embora esteja na vida cotidiana 
de mais de 40 milhões de pessoas 
no País, a rede atrai pouco mais 
de 2% do total do dinheiro dos 
anunciantes. “A publicidade vir-
tual terá crescimento acelerado 
durante vários anos, até que se 
atinja em termos fi nanceiros a 
real importância da internet no 
mercado”, declara Enor Paiano, 
diretor comercial e de publici-
dade do Uol.

O executivo afi rma que 2007 
promete servir de cenário para 
vários movimentos de consolida-
ção. O mais importante, talvez, 
seja o crescimento dos links pa-
trocinados, uma modalidade de 
anúncio virtual que se organizou 
e começou a decolar no Brasil no 
ano passado. Grandes anuncian-
tes também devem aproveitar o 
período e despertar da letargia 
digital. “Os segmentos mais im-
portantes têm apenas uma ou 
duas empresas com estratégia 
para web. No setor fi nanceiro, 

Em busca dos investimentos
Mercado de internet deve amadurecer oferta de novos serviços 
enquanto procura aumentar participação no bolo publicitário
João Paulo Nucci

são dois. Montadoras, uma e 
meia. Na telefonia é um pouqui-
nho melhor do que isso”, diz o 
executivo.

Espaço para avançar, por-
tanto, é o que não falta. “No 
Brasil as ações interativas ainda 
ocupam uma parcela pequena 
no mix de comunicação”, ex-

D
iv
ul
ga
çã
o

Enor Paiano: crescimento acelerado

te de vendas no País da Microsoft 
Digital Advertising Solutions, o 
braço de publicidade virtual da 
companhia. “Unilever, Procter & 
Gamble, Kimberly Clark e Nestlé 
deverão migrar para o online 
parcelas cada vez maiores de 
verbas dos seus orçamentos de 
marketing”, revela o executivo, 
que até o fi m do ano terá a in-
cumbência de trazer ao Brasil 
a nova plataforma de anúncios 
virtuais da companhia, que está 
em fase de testes no exterior.

“Nossa expectativa para o se-
tor de internet é um crescimento 
de 30% no mercado publicitário 
no País e na região”, informa 
Fernando Madeira, diretor geral 
do Terra América Latina. Para 
abocanhar o seu quinhão, o 
portal dará continuidade à sua 
estratégia de oferta de conteúdo 
multimídia, que data de 2000. “A 
banda larga vai continuar em ex-
pansão”, avalia Madeira. De fato, 
sem a banda larga, que já tem 
mais de 4 milhões de assinantes 
no País, não teria ocorrido a revo-
lução do vídeo, capitaneada pelo 
YouTube. “Agora será a vez do 
conteúdo audiovisual profi ssional 
de qualidade”, aposta. No fi nal do 
ano passado o portal assinou uma 
parceria com a Jump TV para 
oferecer, em breve, mais de 200 
canais de televisão de 65 países.

O Uol tampouco deixou o es-
touro do vídeo passar em branco. 
No apagar das luzes de 2006, 
absorveu o Videolog, um site bra-
sileiro de publicação de vídeos 
que nasceu nove meses antes do 
YouTube. E nos primeiros dias do 
ano anunciou uma parceria com 
a produtora Casablanca para a di-
vulgação de conteúdo produzido 
em alta defi nição.

Um dos candidatos a fenô-
meno de 2007 — o programa 
de realidade virtual Second Life 
— é uma das apostas do Internet 
Group (ex-Brasil Telecom Inter-
net, que engloba os portais iG, 
iBest e BrTurbo) para o perío do. 
No fi nal de 2006, a empresa tor-
nou-se a representante local da 
Linden Labs, a criadora da atra-
ção. “No ano que passou, o iG co-
meçou a ajeitar a casa, depois de 
fi car muito tempo sem investir”, 
ressalta Caio Túlio Costa, que 
assumiu o comando da empresa 
em maio. “Mas precisamos cor-
rer mais, porque o mundo muda 
rápido e os concorrentes são 
muito bons. Em 2007, o iG vai 
fi ncar as bases do protagonismo 
do usuário e crescer à base de 

A explosão dos links patrocinados
A equipe brasileira do Google teve basicamen-

te uma missão ao longo do ano passado: ensinar 
executivos e empresários de companhias de todos 
os portes a utilizar os links patrocinados — a pro-
paganda em texto que acompanha os resultados 
de busca e é selecionada a partir do interesse 
manifesto do usuário. No Yahoo Search Marketing 
(antiga Overture) também não foi muito diferente. 
Embora não divulguem seus números, são essas as 
duas empresas que controlam quase a totalidade 
do mercado, seja em seus próprios mecanismos de 
pesquisa ou administrando páginas de terceiros.

É inevitável, portanto, que 2007 represente o 
primeiro ano de colheita para essas companhias, 
que não responderam aos pedidos de entrevista de 
Meio & Mensagem sobre suas expectativas em 
relação ao exercício que se inicia. “O ano de 2006 
viu a consolidação do search marketing no Brasil”, 
diz Marcelo Sant’Iago, diretor de novos negócios da 
MídiaClick e ex-presidente do Internet Advertising 
Bureau (IAB) Brasil. “Vai ocorrer um crescimento 
expressivo dos investimentos em 2007”, declara 

Alexandre Kavinski, da Hotlist.
No segundo semestre do ano passado, es-

pecialistas apontavam que esse tipo de anúncio 
já era responsável por um volume equivalente 
a 20% do movimento da publicidade virtual, 
embora os principais rankings ainda não o con-
tabilizem (o que deve começar a ocorrer em 
2007). Nos Estados Unidos, os links patrocinados 
representam praticamente a metade do mercado 
de anúncios online.

“Neste ano veremos cada vez mais agências 
tradicionais e online treinando e formando pessoal 
especializado na gestão de campanhas”, afi rma 
o executivo. Sant’Iago acredita que a expansão 
do mercado brasileiro deverá atrair ainda outras 
agências internacionais de marketing de busca. 
“Podem ocorrer também aquisições de agências 
especializadas pelas tradicionais, como uma forma 
rápida de posicionamento no mercado.”

Em 2007, a Microsoft entra para valer nesse 
segmento no Brasil, a partir do lançamento em 
defi nitivo de sua plataforma Live. (JPN)

Os fornecedores de conteú-
do para a internet móvel (aces-
sível via celulares e assistentes 
pessoais) querem fazer de 
2007 o ano da quebra das 
barreiras que afastam o consu-
midor da plataforma. “A idéia é 
promover uma campanha para 
mostrar que é fácil, rápido e 
barato navegar pelo celular”, 
diz César S. Cesar, diretor de 
marketing da Hands.

Os mais jovens sabem 
disso, mas há uma geração, 
hoje na casa dos 30 anos, 
que conheceu a primeira 
versão do protocolo Wap, o 
que permite a navegação em 
aparelhos portáteis. “Era um 
serviço muito caro e a tec-
nologia ainda não era boa”, 
explica Cesar. Por isso, muita 
gente que tem celulares aptos 
a navegar não o faz.

A ação, segundo ele, pre-
tende ocupar espaço nos veí-
culos dos parceiros da Hands 
que já oferecem conteúdo para 
celular, como a Editora Abril, 
a Agência Estado e os jornais 
Folha de S. Paulo e O Globo. 
Da base de quase 100 milhões 
de celulares do País, 45 mi-
lhões estão habilitados para 
navegar na internet móvel.

“Em termos de tecnologia, 
2007 será o ano do móbile”, 
afi rma Antony Martins, diretor 
executivo da TV1.com. “A 
partir deste ano as empresas 
e marcas passarão a investir 
estrategicamente em ações 
que utilizam os dispositivos 
móveis”, aposta. (JPN)

A vez da 
web móvel

anunciantes e audiência.” Costa 
não confi rma, mas a companhia 
está trabalhando para criar uma 
loja de música virtual, a exemplo 
do que seus concorrentes Terra 
e Uol fi zeram em 2006.

Além de tudo o que está 
visível de alguma maneira no 
radar, o imponderável pode dar 
o ar da graça. Numa indústria 
de história tão recente e que 
se transforma de maneira tão 
abrupta de tempos em tempos, 
é possível esperar o surgimento 
de movimentos inéditos. “De-
pois dos blogs, das redes de 
relacionamento e do YouTube, 
acredito que veremos, em 2007, 
uma rápida expansão de pro-
jetos que misturam conteúdo 
colaborativo com profi ssional 
e alguns serviços”, comenta 
César Paz, dono da agência de 
marketing interativo AG2. “Es-
ses vários serviços e conteúdos, 
conforme a necessidade, vão 
se integrar, criando uma gran-
de mixagem tecnológica que 
dará origem a inacreditáveis e 
impensados serviços e, logica-
mente, novos negócios.”

plica Antony Martins, diretor 
executivo da agência e produ-
tora de internet TV1.com. “E 
as empresas que aumentaram 
seus investimentos nessa área 
tiveram resultados muito posi-
tivos”, complementa, apostando 
em um efeito de contaminação 
das histórias de sucesso.

“Chegou a vez das grandes 
marcas de bens de consumo”, 
aposta Leandro de Paula, geren-
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