
Mobilidade atrai mais publicidade aos portais  
Victor Hugo Alves 
 
A entrada das operadoras de celulares no mercado de Internet por banda larga, por meio de 
tecnologia de terceira geração (3G), e o aumento da participação da classe C no segmento, 
que deve chegar a 40% neste ano, tem atraído a atenção de grandes portais brasileiros como 
Universo Online (UOL), Terra, Internet Group (iG). Para eles, a maior demanda impulsionará 
os investimentos em publicidade na Internet, o grande foco dos portais para este ano. Tanto 
que o IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau Brasil) prevê receita de R$ 712 milhões 
advindos da publicidade em Internet para 2008 — alta de 35%. Em 2007, o montante foi de 
R$ 527 milhões, 45% a mais do que o ano anterior. 
 
Com isso, a expectativa é de que a participação da Internet no total de investimentos 
publicitários salte de 2,8%, em 2007, para 3,5%, até o final do ano. Vale ressaltar que a base 
total de usuários de Internet deve atingir 45 milhões em 2008 ante 40 milhões em 2007. A 
expectativa é que a classe C represente 40% desse total até o final do ano, sendo que em 
2007 a parcela foi de 35%. Segundo o Ibope//NetRatings, 7% da base de usuários acessaram 
a Internet por meio de celulares em 2007 — o que representa 2,8 milhões de internautas. Com 
a chegada do 3G, este número deve crescer consideravelmente. 
 
"Com a entrada dos celulares no mercado de banda larga, veremos ainda mais a popularização 
do serviço de Internet, que terá uma maior abrangência, principalmente quando os celulares 
expandirem para além das regiões metropolitanas. Com isso, aumentará a visibilidade dos 
anúncios publicitários, o que trará mais interessados. Nossa perspectiva é tão otimista que 
antecipamos em um ano a participação de mercado que estipuláramos para 2009, de 3,5%", 
afirma Paulo Castro, diretor-geral do Portal Terra e presidente do IAB Brasil, que ressalta que 
a maior concorrência amplia e estimula o mercado. A publicidade foi responsável por 15% da 
receita do Portal Terra em 2008. "Este ano a participação será superior", atesta Castro. 
 
O executivo aponta que o foco do Terra é diversificar os produtos para atrair o maior número 
de consumidores, e assim, maior visibilidade. "Temos um posicionamento de ser uma empresa 
multimídia, trazendo diversos serviços que atendam a todas as demandas de nossos clientes. 
Portanto, o Terra atuará como provedor de serviços de conteúdo, ou seja, Portal Terra com 
conteúdo, música e vídeo. Aproveitando a maior abrangência da banda larga, buscaremos 
ainda ampliar as nossas cotas de publicidade", aponta Paulo Castro.  
 
Para acompanhar a rápida expansão dos serviços de banda larga no Brasil e os frutos 
publicitários que estes possibilitam, o Terra lançou no final do ano passado o braço de 
negócios denominado Terra TV HD, que busca levar serviços de imagem de alta definição por 
meio de Internet em banda larga, assim como também prioriza o Terra TV, que é justamente 
um forte canal de conteúdo de vídeo. Paulo aponta que estes foram importantes meios 
adotados para adicionar anúncios publicitários à receita da empresa, principalmente com os 
Jogos Olímpicos.  
 
Barreira 
 
O iG também quer ampliar os ganhos com publicidade. Segundo o presidente do iG e CEO da 
Brasil Telecom, Caio Túlio Costa, a Internet traz maior flexibilidade e abrangência para os 
anúncios publicitários, porém os valores são mais baratos do que em outros veículos, por isso 
o foco está em quebrar a barreira cultural que existe. 
 
"Temos de mostrar às empresas que, quando você coloca um anúncio em um portal, você 
consegue atingir um número superior a 40 milhões de pessoas", avalia Caio Túlio, frisando que 
o iG deverá registrar neste ano maiores receitas advindas da publicidade em seu portal. 
 
O Google também mira no filão de publicidade. Segundo Alexandre Hohagen, diretor-geral do 
Google Brasil, a empresa mantém investimentos para desenvolver tecnologias para replicar 
diversos produtos que as pessoas vêem na Internet, para o celular, como o caso do YouTube. " 
A idéia é o conceito always on, ou seja, o usuário estar sempre conectado, não importando se 
está em casa, no escritório ou no celular. Isso alavanca a visibilidade e traz publicidade", diz 



Hohagen, ressaltando que o Google já previa a chegada de tecnologias como o 3G, e por isso 
não fará investimentos prioritários nesse sentido, pois já estava estruturado para estas. 
 
Vale lembrar que a mistura de publicidade e banda larga foi a principal responsável para o 
Universo Online (UOL) ter registrado lucro de R$ 109,4 milhões em 2007, alta 18% frente a 
2006. A receita bruta de publicidade (incluindo links patrocinados, publicidade de marca e 
novos produtos) foi de R$ 191 milhões, crescimento de 28%. Para buscar mais usuários, a 
empresa lançou produtos como UOL Namoro, Toda Oferta e o UOL Host. 
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