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O sucesso do Campus Party, trazido da Espanha para o Brasil, mostra a força do público online 
no Brasil e só confirma as perspectivas de crescimento e profissionalização da publicidade 
interativa.  
 
Não é de hoje que as manchetes dos jornais apontam para um surpreendente e invejável 
crescimento da internet no mundo e com ela os investimentos em publicidade online. 
Pesquisas do grupo de mídia Zenith Optimedia estimam que, neste ano, o mercado represente 
10% dos 495 bilhões de dólares gastos no mundo todo com anúncios que ainda vigoram em 
jornais, revistas e televisão. 
 
No Brasil, o fenômeno se repete e, mais do que manchete, é possível acompanhar os fatos na 
vida real. Nesse momento, todo o mundo volta os olhos para o Campus Party, evento que 
integra a comunidade da internet, tecnologia e comunicação e que acontece pela 11ª vez com 
um grande diferencial: deixou a Espanha para ser realizado pela primeira vez no Brasil, em 
São Paulo, no Ibirapuera. A estréia foi fantástica, com mais de 3 mil pessoas acampadas, 
vindas de vários lugares do planeta. 
 
Por que o Brasil? Simplesmente porque os experts mundiais da internet sabem do crescimento 
do uso da rede no país, principalmente com o advento dos jogos que conquistam brasileiros de 
todas as idades e sexos, e acreditam numa expansão ainda maior que com certeza tende a 
render bons negócios.  
 
De acordo com a Park Associates, empresa especializada em mercado digital, o investimento 
publicitário só em games em todo o mundo deve saltar de 370 milhões de dólares para cerca 
de dois bilhões de dólares até 2012. E é claro que o Brasil faz parte desse cenário. 
 
Anunciantes querem investir, mas veteranos da mídia estão no mínimo preocupados quando à 
expectativa dessa aposta por vários fatores. Porém, um dos mais importantes é a qualidade da 
operação. Hoje, toda e qualquer campanha criada na mídia por uma agência é veiculada nos 
principais sites de interesse do cliente e a operação do processo para “fazer subir” a campanha 
no tempo exato das outras mídias do plano como TV, rádio e sampling é um grande desafio. 
 
Até hoje, esse trabalho tem sido feito, no geral, pelos próprios departamentos de marketing 
dos principais portais de conteúdo, mas sempre houve uma demanda por um serviço mais 
profissional nesse ponto.  
 
Afinal, o “core business” desses sites não é exatamente operacionalizar campanhas que, cada 
vez mais, aliás, ganham novos formatos, ousam nos padrões, abusam do uso dos sons, da 
criatividade, do movimento na tela. Novidades que nada mais nada menos juntam as 
características de outras mídias com o melhor da internet: a interação. Um novo modelo da 
publicidade online para o qual se deu o nome de “rich media”. 
 
Além dessa questão, o cliente que faz esse tipo de investimento cobra o retorno com o 
objetivo de ter a certeza de que a decisão fez sentido.  
 
Mais um desafio aos provedores de conteúdo, pois tais métricas não são lá suas 
especialidades. Em resumo, temos os clientes, temos os portais e uma necessidade de um 
fornecedor para esse serviço de operação com mais experiência, que ajude a retirar o peso da 
tarefa dos provedores de conteúdo e os ajude a manter o foco dos seus negócios. 
 
É preciso demonstrar resultados com precisão, qualificar e segmentar os públicos-alvos com 
destreza, entender o formato de campanha que atenda ao que o cliente deseja e ao que a 
agência criou de forma rápida, segura e eficaz pelo simples domínio das tecnologias. E, 
principalmente, garantia do serviço e do retorno do investimento. 
 



Então, a hora é agora. Quem já tinha na internet um parceiro para negócios, tem os motivos 
redobrados para continuar a investir. Para quem estava em dúvida sobre investir ou não em 
mídia online por conta da incerteza dos resultados a serem obtidos, não há mais dificuldade. 
Basta saber se está disposto a ganhar mais. 
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