
H
á 12 anos, quando
chegava ao Brasil a
Internet comercial, o
prenuncio era de que,
muito mais que uma

nova plataforma de mídia, ela seria
uma excelente oportunidade de negó-
cios. Após o já tão falado "estouro da
bolha" e da quebra de muitos sites e
portais, os sobreviventes mostraram
que o modelo de negócio funciona e
vem se firmando como uma alterna-
tiva de mídia eficiente e diferenciada
para o mercado.

Atualmente, a Internet brasilei-
ra conta com cerca de 33 milhões de
usuários, sendo que aproximadamen-
te 80% deles pertencem às classes A/B.

Trata-se de um público com perfil al-
tamente consumidor e mais abastado
que a média nacional, navegando em
uma plataforma que oferece diversas
oportunidades de inserção.

No entanto, mesmo com tan-
tas vantagens aparentes, a Internet é
ainda uma espécie de "patinho feio"
no planejamento de mídia das gran-
des agências, recebendo apenas 2%
do total de investimento publicitário
no Brasil. "Esse valor é ridiculamente
baixo perto do potencial apresentado.
Ainda é uma nova mídia e muitos até
desconhecem o que ela tem a oferecer.
Incluindo agências grandes e clien-
tes conservadores", explica Marcelo
Lobianco, diretor de Publicidade do
Internet Group (IG), um dos maiores
portais do país, com 8 milhões de uni-



que visitors residenciais por mês.
O aparente desdém das agências

convencionais, no entanto, abriu es-
paço para um negócio diferenciado,
que passou a explorar todas as opor-
tunidades vindas com o advento, es-
tabilização e evolução do mercado de
Internet: as agências especializadas
em publicidade interativa. "Todos os
clientes que vêem a Internet como
um canal de vendas estão desencan-
tados com as agências tradicionais.
Isso abriu muito espaço para agências
de publicidade interativa", diz Enor
Paiano, diretor comercial e de publici-
dade do UOL, portal que teve R$ 92,5
milhões de lucro líquido no ano pas-
sado. Entre esses clientes, afirma Paia-
no, estão empresas de grande porte
como Bradesco, Fiat, TAM, Visa, Sky
e Coca-Cola.

O destaque brasileiro neste nicho
comercial pode ser conferido à Agên-
cia Click que, em fevereiro deste ano,
fechou parceria com a Isobar - uma
das maiores redes de serviços de co-
municação digital do mundo, que
pertence ao grupo inglês Aegis. Presi-
dida e fundada por Pedro Cabral, em
1999, hoje a agência possui mais de
300 funcionários, divididos entre os
escritórios de São Paulo, Brasília, Belo
Horizonte e Rio de Janeiro. "Tudo
começou com minha vontade de unir
duas coisas de que eu gostava: tecno-
logia e comunicação. Aproveitando
as boas oportunidades e trabalhando
com profissionalismo, conseguimos
uma empresa lucrativa e de muito
potencial", conta Cabral que, após a
junção, passou a responder pela presi-
dência da Isobar na América Latina.

Muitos dos clientes da Click são
vinculados a agências tradicionais
para planejamento de mídia geral e
escolheram a especialista em publici-
dade interativa para os negócios via
Internet. "Começamos o trabalho
formulando uma estratégia adequa-
da de uso da interatividade, com base
nos objetivos de negócios de nossos
clientes. Entre nossos trabalhos está a
construção de sites, extranets e intra-

nets. Na seqüência, fazemos as ações
de marketing online, para garantir que
todos os ambientes criados sejam re-
conhecidos por clientes e parceiros",
explica Cabral.

Com 12 anos no mercado, outra
importante agência do ramo é a Mídia
Digital, que começou com uma car-
teira de quatro clientes e hoje possui
37. "Quando ela iniciou suas ativi-
dades era o começo dos negócios da
Internet no Brasil e o mercado estava
receoso, assim os investimentos eram
menores e os projetos e serviços soli-
citados também", explica Alessandra
Fraresso, da área de Planejamento e
Atendimento da agência, que come-
mora um crescimento de 74% em seu
faturamento no ano de 2006.

A Mídia Digital também conta,
em sua carteira, com clientes de agên-
cia convencionais, que buscam estra-
tégias específicas para a web. "Cada
vez mais os clientes de agências tradi-
cionais estão apostando mais e mais
fichas no meio web. Muitas ações são
criadas apenas para Internet, para pú-
blicos específicos, com excelentes re-
sultados", completa Alessandra.

• Retorno esperado
Campanhas institucionais, de

produtos e varejo. Assim como em
qualquer outra mídia, os clientes
procuram a Internet para diferentes
campanhas e com objetivos distintos.
"Temos anunciantes dos nichos mais
diferenciados, mas com uma cam-
panha de Internet bem feita pode-se
conseguir os mais variados resulta-
dos, desde fidelização e construção de
marca, até criação de relacionamen-
tos. Podemos, ainda, com campanhas
online, agregar valor a um produto,
oferecer um serviço e deixar que o ser-
viço seja visto e experimentado antes
da decisão de compra", salienta Mau-
rício Palermo, diretor de publicidade
do Portal Terra, que possui mais de 16
milhões de unique visitors e um fatu-
ramento de R$ 725 milhões registrado
no ano passado.

A plataforma de mídia é defendida
também por Lobianco, do IG, "Qual
veículo entrega conteúdo multimí-
dia 100% interativo, com promoção,
formatos diferenciados, comunidade/
segmentação, viral instantâneo e com
geração de resultados/data-base em



da Globo.com é híbrido. A renda é
meio a meio, entre acesso e publicida-
de", explica Frederico Monteiro, dire-
tor de marketing do portal.

Para Enor Paiano, do UOL, isso
comprova o desconhecimento das
agências tradicionais quanto às opor-
tunidades e o retorno a ser oferecido
pela Internet. "À maioria dos clientes
já sabe das potencialidades da Internet
e quer estar nela. O que parece é que
as agências ainda estão muito atrasa-
das com relação a este meio", alerta.

Já Palermo, do Terra, acredita
que essa relação já melhorou mui-
to, embora o desconhecimento seja
evidente. "Acho que as coisas estão
melhorando. No entanto, não pode-

clientes de varejo praticamente reina-
ram nos espaços gerados pelos portais.
No entanto, a partir de 2003 as em-
presas que experimentavam a Internet
como plataforma se tornaram clientes
fiéis. Ainda assim, a maior parte dos
portais vê sua receita mais poupuda vir
ainda do serviço de acesso. Ê o caso do
Portal Terra. "O acesso representa 50%
de nossa receita, enquanto que publi-
cidade nos gera 15%", conta Andrade.
No caso do UOL, 80% da receita vem
de acesso e 20% de publicidade. "Te-
mos muitos clientes de varejo e fixação
de marca", diz Paiano.

No caso dos portais IG e Globo,
com, as receitas estão mais equilibra-
das. Ambos garantem que a renda é
50% proveniente de acesso e 50% de
publicidade. "O modelo de negócios

tempo real? Você pode fazer simples-
mente uma ação de marca (relógio do
Itaú, por exemplo), como criar uma
peça diferenciada de alto impacto vi-
sual ou martelar campanhas inteiras
de venda direta. Depende do perfil de
cada marca", diz.

"Á Internet pode ser considerada
uma mídia de massa, que atinge um
maior público, por meio de investi-
mentos menores do que os feitos no
meio off-line, tv ou rádio. Ela pode
dar um maior retorno sobre investi-
mento. Pode aumentar os canais de
relacionamento com seus clientes,
mediante ambientes personalizados.
A Internet ainda pode alavancar ven-
dâs, por exemplo, dando suporte à
mídia off-Kne", analisa Alessandra,
da agência Mídia Digital.

Á mensuraçao de retorno da
mensagem na Internet é um fator que
merece atençto. Há ferramentas que
medem o impacto da mensagem ime-
diatamente, permitindo que agências
t anunciantes tenham um controle
detalhado sobre o comportamento
do internauta e possam avaliar a efi-
cácia de seu investimento. Entre esses
medidores destacam-se Web Trends»
Predicta e Real Media. Cabe à empre-
sa customizar ô painel de controle às
suas necessidades. "O que interessa
para a Americanas.com ê totalmente
diferente da Cocâ-Colâ", analisa.

Após o "estouro da bolhaB> os



No entanto, embora tenha mi-
lhões de internautas, a Internet brasi-
leira ainda não é difundida nas classes
C, D e E. Cerca de 80% dos usuários
são das classes A/B, o que reforça ain-
da mais o poder de consumo do inter-
nauta no país. "O mercado já tem essa
informação. São números públicos.
No entanto, mesmo conhecendo a re-
alidade, ele ainda se mostra tímido na
hora de colocar a Internet no mix de
mídia. Mas a tendência é de mudança,
principalmente com a popularização
cada mais efetiva do acesso em banda-
larga", explica Pedro Cabral, que cita
como indispensáveis no planejamento
de mídia na web inserções em portais
como UOL, Terra, IG, Globo.com,
MSN, Google e Yahoo Search.

Cabral salienta o caráter de servi-
ço da Internet no Brasil. "Os acessos
no país mostram que a web não é só
um negócio de conteúdo. Basta ver
que as grandes audiências são dos si-
tes de serviços. Leia-se e-mails, busca,
messenger". Os números comprovam
essa afirmação. Entre as pessoas que
acessam a web no Brasil, 52,65% são
homens e 47,35%, mulheres. Deles,
30,9% acessam a Internet de casa e
26% do trabalho. Os serviços mais
procurados são e-mails, chats, men-
sagens instantâneas, conteúdo audio-
visual e rádio via web. "Para atender
esse público, procuramos ser criativos
e inovadores. Para nós, não existe a
palavra impossível. O que o cliente
imaginar, nós fazemos. Esta é a maior
vantagem da Internet", completa
Marcelo Lobianco, do IG.

Não seria possível neste texto fa-
lar sobre todos os importantes portais
do Brasil - principalmente dos regio-
nais, que não são poucos -, tampouco
mostrar todas as ferramentas e forma-
tos de anúncios possíveis na Internet.
Vale lembrar, no entanto, que há mui-
to a se explorar nesta plataforma que
se mostra cada vez mais desenvolvida
no país. Certamente, em breve, os 2%
do bolo publicitário revertidos para a
mídia atualmente devem se multipli-
car em muitas vezes. Impossível? Para
a Internet, não. •

mos esquecer o desconhecimento. Há
clientes que acreditam que só porque
criaram um site já estão na Internet e
isso basta. Isso não é verdade. São ne-
cessárias ações de marketing certeiras
e planejadas para chamar acessos para
seu portal, seu site, seu serviço".

• Quem é o internauta brasileiro?
Se o planejamento de mídia é

direcionado por conta de dados e
pesquisas, a Internet se mostra como
uma das mídias mais certeiras quan-
do o assunto é consumo. Segundo
dados colhidos pelo Centro de Estu-
dos sobre as Tecnologias da Informa-
ção e da Comunicação (CETIC.br)
- órgão responsável pela produção
de indicadores e estatísticas sobre a
disponibilidade e uso da Internet no
Brasil - junto a institutos de pesqui-
sa, o Brasil é o 7° país do mundo em
número de pessoas com acesso à In-
ternet. Levantamento realizado pelo
Painel Ibope/NetRatings, referente
ao 4° trimestre de 2006, revela o Bra-
sil com 22,1 milhões de internautas.
Como esse número leva em conta
apenas acessos domiciliares, estima-
se que esse chegue a 33 milhões. O
Brasil está atrás apenas dos EUA, Ja-
pão, Alemanha, Reino Unido, Itália
e França, todos países de primeiro
mundo (vide gráfico na página 56).
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