
Gigantes da tecnologia disputam fatia maior do crescente mercado de publicidade 
online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se alguém duvida que o mundo da publicidade online passa atualmente por uma mudança 
sísmica, que leia então uma manchete recente e dois estudos há pouco publicados. A 
manchete: “Aumento do gasto com publicidade dos cem maiores anunciantes entra em 
processo de estagnação” apareceu na edição de 26 de junho de Advertising Age e referia-se a 
uma análise do comportamento dos cem maiores anunciantes do mercado americano. Os dois 
estudos, da empresa de pesquisas IDC, prevêem que a receita de publicidade na Internet nos 
EUA saltará para 25,5 bilhões de dólares, em 2007, para 51,1 bilhões em 2012, e que a receita 
de publicidade em vídeo na Web passará de 0,5 bilhão de dólares, em 2007, para 3,8 bilhões 
em 2012.  

Esses números colocaram em polvorosa a Microsoft, Google e Yahoo. A Microsoft tentou 
primeiro comprar os concorrentes; em seguida, uma parte do Yahoo. O Yahoo rejeitou as 
ofertas feitas e seguiu adiante com seu plano de selar um acordo de compartilhamento de 
publicidade com o Google, o que proporcionará um fluxo de caixa ao Yahoo de 250 a 450 
milhões de dólares a curto prazo, além da possibilidade de acrescentar 800 milhões às receitas 
anuais da empresa. O Google, por sua vez, adquiriu recentemente a Double-Click, uma das 
principais provedoras de redes de anúncios online, e pretende com isso manter sua posição de 
domínio no universo sempre em evolução da busca online. No dia 21 de julho, o Yahoo 
informou que concederia assento no conselho de administração da empresa a Carl Icahn, 
acionista pró-ativo, além de dois outros assentos a seus aliados. No início do mês, sob pressão 
de Icahn, o Yahoo deu a entender que ainda estaria interessado em firmar um acordo com a 
Microsoft, que procura parceiros para a compra e possível divisão da empresa. 

Peter S. Fader, professor de marketing da Wharton, diz que entende as razões da Microsoft 
para aumentar sua presença no segmento em rápida expansão da publicidade online, mas 
duvida de que insistir em fazer negócio com o Yahoo possa ser uma estratégia eficaz. “Não 
vejo como isso possa ajudar um ou outro”, diz Fader. “Não consigo ver nenhuma grande 
sinergia nessa fusão.” 

“Tem tudo a ver com o Google”, acrescenta Eric K. Clemons, professor de gestão e de 
operações da Wharton. A aquisição de parte do Yahoo daria a Microsoft a reputação e a fatia 
de mercado de que a empresa precisa para derrotar o Google, diz ele, salientando que a 
Microsoft tem “pavor” do Google Apps, uma suíte gratuita de softwares de produtividade que 
compete com os lucrativos produtos do Office. A compra aumentaria também a visibilidade da 



Microsoft como provedora do serviço de buscas. “O serviço de busca da Microsoft é tão bom 
quanto o do Google, mas ninguém sabe disso ou acredita nisso”, diz Clemons. 

Jerry Yang, CEO do Yahoo, tentou, no início do mês minimizar a questão do monopólio 
resultante do acordo com o Google dizendo que ambas as empresas estavam comprometidas 
com um mercado aberto de publicidade online. As empresas informaram que se submeterão, 
voluntariamente, a uma comissão federal de antitruste antes de pôr em funcionamento suas 
tecnologias combinadas. O acordo de não-exclusividade com o Google “fortalecerá nossa 
posição competitiva na convergência dos segmentos de busca e exibição [search and display]”, 
disse Yang durante teleconferência com investidores. “Encaramos isso como uma extensão 
natural dos esforços que já fizemos em prol de um mercado aberto.” 

Sejam quais forem os desdobramentos do acordo, tudo indica que os executivos da área de 
publicidade estão dispostos a aprender mais sobre a Web. O negócio tradicional da publicidade 
offline está atolado e em processo de estagnação, conforme a manchete já citada da 
Advertising Age. Enquanto isso, como mostram os dois estudos da IDC, todas as formas de 
receita com publicidade online deverão crescer muito nos próximos anos. Na verdade, parte do 
raciocino por trás da decisão do Yahoo, no caso da associação ao Google, é de que o acordo 
permitirá ao Yahoo veicular anúncios com maior eficiência, ou anúncios com imagem, sempre 
que o usuário fizer uma busca relacionada com seu tópico preferido. O acordo com o Google 
“fortalecerá nossa posição competitiva na convergência de busca e exibição”, disse Yang 
durante teleconferência com investidores. 

De acordo com a TNS Media Intelligence, o gasto com publicidade na mídia tradicional subiu 
apenas 0,6% no total no primeiro trimestre de 2008, com desempenho anêmico na televisão 
(1,7% de aumento), revistas (alta de 0,8%) e publicidade externa (ganho de 2,5%). A compra 
de espaço publicitário em jornais caiu 5,2%; no rádio, a queda foi de 4,5%. Enquanto isso, a 
Internet, que na análise da TNS só comparece com display ads [anúncios com recursos 
gráficos, e não apenas texto], deu um salto de 8%, ou cerca de 2 bilhões de dólares, no 
trimestre. John Swallen, vice-presidente sênior da TNS, atribuiu os resultados offline ao 
desempenho melancólico da economia americana e deu pouca esperança de que as coisas 
possam melhorar no futuro próximo: “Os primeiros números do segundo trimestre mostram 
parcos indícios de uma possível melhora imediata ou persistente no segmento publicitário”, 
disse ele em uma declaração anexa aos números. 

Portanto, se a economia americana está tão mal assim, e o desempenho dos anúncios na 
imprensa escrita é péssimo, por que o mercado online, até há pouco tempo, não compartilhava 
dessa mesma situação? “O problema é que a atual crise econômica pressiona os anunciantes a 
economizar e a buscar canais de marketing mais eficientes”, diz Karsten Weide, diretor de 
mercado digital e de novas mídias da IDC. “Na verdade, a crise acelera o deslocamento do 
orçamento publicitário das mídias tradicionais para novas mídias.” 

Fader adverte, porém, que tais estatísticas não dão conta da história toda. “Sempre fico 
frustrado quando as pessoas recorrem às despesas gerais como forma de medir o volume de 
publicidade online e offline”, diz. Falta contexto aos dólares contabilizados, já que não se sabe 
com que eficiência a publicidade é empregada em um ano específico. “Trata-se de um alvo em 
constante movimento.” 

Devin G. Pope, professor de economia da Wharton, analisou, não as despesas, mas os 
números de anúncios e sua eficácia durante a pesquisa que fez sobre o impacto da Craigslist, o 
serviço online de anúncios classificados. Pope e seu colaborador, Kory Kroft, da Universidade 
da Califórnia, em Berkeley, constataram que a Craigslist, sempre que disponível, reduzia em 
cerca de 10% o número de listas de classificados profissionais veiculados em jornais entre 



2005 e 2007. “A lista não só superava o volume publicado nos jornais, como parecia também 
mais eficiente”, uma vez que o tempo de exibição na Craigslist era substancialmente menor do 
que o dos classificados dos jornais, diz Pope. Por exemplo, as oportunidades de aluguel de 
apartamentos que apareciam na Craigslist eram exibidas por menos tempo do que as que 
apareciam em outros meios. 

Se a publicidade online é capaz de provocar um buraco de tal proporção nos veneráveis 
classificados dos jornais, o que poderá fazer em outros setores? Segue abaixo uma análise dos 
possíveis desdobramentos nos maiores setores de publicidade online. 

Busca online 

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado online, eMarketer, a publicidade no 
segmento de busca rendeu 8,6 bilhões de dólares em 2007, e a empresa prevê que gastos de 
11 bilhões na categoria este ano. O protagonista indisputável no setor é o Google, cuja receita, 
em grande parte, provém do seu serviço de busca. O Google é dono de 75% do negócio de 
buscas pagas; em segundo lugar, num remotíssimo 9%, vem o Yahoo, conforme os cálculos do 
eMarketer. Diferentemente dos displays e dos banners, em que aparecem imagens, animações 
ou mesmo jogos embutidos, os anúncios do Google associados às buscas consistem em textos 
bastante simples, sem rebuscamentos. 

A força dos anúncios associados às buscas reside na precisão com que conseguem atingir os 
clientes online. O usuário que estiver à procura de sites dedicados à série Hannah Montana vão 
encontrá-los — além de vários anúncios de venda de ingressos para shows, brinquedos, CDs e 
outros produtos oficiais do programa. Contudo, ele não encontrará anúncios das motocicletas 
Harley-Davidson — que provavelmente apareceriam ao lado de um artigo sobre Hannah 
Montana em uma publicação impressa. 

O modelo é simples: uma empresa paga ao provedor de buscas, Google ou Yahoo, por 
exemplo, para ter seu nome em destaque entre os resultados listados sempre que uma pessoa 
digitar um termo de busca associado a ele. O dono do mecanismo de busca é pago pelo 
anunciante toda vez que um possível comprador clica em um anúncio de busca pago (que leva 
o usuário ao site do anunciante ou ao fornecedor do produto). 

Como era de se esperar, surgiu uma indústria auxiliar em torno desse processo cujo objetivo é 
ensinar aos prováveis empreendedores como tirar proveito do modelo. O Google AdWords, 
para os anunciantes, e o AdSense, para donos de sites, são os representantes mais conhecidos 
da categoria — uma busca na Amazon.com pelo Google AdSense mostra dezenas de títulos 
que ensinam a utilizar de forma mais eficaz os serviços de anúncios do Google. Para alguns, 
essa “corrida do ouro” ao Google implica a suspensão das regras offline de participação, 
inclusive a que reza: “Não te apresentarás enganosamente como concorrente de outro.” O 
Google tem sentido a pressão dos anunciantes em relação à prática da “carona”. Isso acontece 
quando pequenas empresa utilizam o nome de grandes concorrentes no texto de seus 
anúncios no Google, de modo que os anúncios das empresas de menor porte apareçam nos 
resultados de busca de quem está à procura dos produtos das grandes empresas. Há quem 
diga que o Google age com lentidão na desestruturação dessa prática, o que viola seu acordo 
do usuário. (A empresa diz que não permite a seus clientes a utilização de marcas registradas 
no texto dos anúncios). 

Pequenas empresas de Internet, por sua vez, se queixam de práticas arbitrárias do Google, 
que lhes aplicaria uma “rasteira” ao penalizá-las financeiramente com a utilização de 
algoritmos de leilão de palavras. O esquema funciona da seguinte forma: utilizando o serviço 
de AdWords do Google, o anunciante faz lances para figurar nos anúncios em forma de texto 
que o Google exibe em resposta a certos termos de busca ou “palavras-chaves”. O Google 



passa uma “rasteira” nos anunciantes se achar que as palavras-chaves não têm relação, de 
fato, com o que o anunciante veicula em seu site.  A rasteira pode consistir em preços mais 
elevados para o lance pelas palavras-chaves desejadas, ou pode se dar ainda pelo veto ao uso 
delas — o que acaba matando o tráfego de Internet do anunciante. Apesar de todas as queixas 
— e há muitas — a situação do Google, com sede em Mountain View, na Califórnia, é cada vez 
melhor. Um levantamento recente da Harris Interactive apontou o Google como a marca mais 
respeitada nos EUA. A Microsoft caiu do primeiro posto, onde figurava em 2007, para o 10º. 
lugar.        

Enquanto isso, o anúncio recente da parceria entre o Google e o Yahoo indica o que deve 
acontecer no lucrativo segmento de busca — o advento de display ads eficientes e, ao menos 
em tese, atraentes, produzidos de acordo com os termos de busca do usuário. 

Banners 

“Os banners não funcionam”, foi um dos refrões mais ouvidos durante a era pontocom. 
Chatos, quase sempre estáticos e flagrantemente comerciais do ponto de vista do usuário, os 
displays ads online tiveram muita dificuldade para se ajustar aos anunciantes e aos sites que 
veiculam conteúdo. Hoje, a capacidade de vídeo aumentou graças à analítica sofisticada 
indispensável ao crescimento significativo desse nicho. O mercado de banners este ano baterá 
nos 5,9 bilhões de dólares, de acordo com o eMarketer, podendo chegar a 8,1 bilhões até 
2011. 

“O segmento disparou”, diz Jason Tafler, CEO da PointRoll, empresa da Pensilvânia que projeta 
e produz anúncios de “mídia rica” [ou rich media, que combina diversos elementos], como 
elementos gráficos inteligentes e até vídeos. A PointRoll tem hoje 260 empregados, sendo que 
três anos atrás eram apenas 50. Servidores de anúncios, como o PointRoll e seu principal 
concorrente, a DoubleClick, do Google, atuam como controladores de tráfego aéreo da 
propaganda de sites que são seus clientes. O servidor de anúncios gera peças publicitárias 
automaticamente e os envia ao site do cliente, onde são vistos pelos usuários em visita à 
página. O servidor de anúncios pode apresentar 100 ou mais modos de mensurar a eficácia de 
qualquer anúncio — quantas vezes os usuários clicam nele, por quanto tempo o usuário desliza 
o mouse sobre o anúncio, em que horas, ou horas, do dia ele apresenta melhor resultado etc. 
A demanda por anúncios de mídia rica está crescendo simultaneamente com o distanciamento 
em relação às empresas tradicionais. “Dois anos atrás, 20% dos nossos anúncios tinham 
algum complemento de vídeo, hoje, esse percentual é de mais de 50%”, diz Tafler. 

À medida que os clientes virtuais adquirem mais conhecimento do ciberespaço, os anunciantes 
se vêem na obrigação de tornar seu discurso mais específico, mais criativo e pertinente. Como 
os usuários de Internet não estão dispostos a interromper sua navegação online para serem 
subitamente transportados para o site de um anunciante, a Pointroll concebeu para seus 
clientes “mini-sites” que se abrem, executam vídeo e permitem ao provável cliente interagir 
com o site sem deixar a página onde deparou com o anúncio. “Se for possível criar um mini-
site dentro de um anúncio [...] teremos um instrumento mais poderoso do que o clique do 
usuário”, avalia Tafler. Graças aos “cookies” dos navegadores e de outras ferramentas de 
rastreamento, os anunciantes online podem se concentrar naqueles elementos que mais 
chamam a atenção do usuário e personalizá-los com uma precisão impossível de obter na 
mídia tradicional. 

 

 

 



Publicidade em rede social 

As redes sociais, como o Facebook e o Myspace, proporcionam um ambiente em que as 
empresas esperam incentivar a propaganda de boca-a-boca dos seus produtos. A idéia é que o 
produto ou serviço ganhe credibilidade através da validação por parte de alguém que o usuário 
conheça pessoalmente ou que pertença a uma comunidade na qual o usuário confie. A 
eMarketer, empresa de pesquisas, calcula que os anunciantes gastarão 1,4 bilhão de dólares 
em 2008 com a colocação de anúncios nos sites de redes sociais, sendo que esse número 
deverá subir para 2,6 bilhões até 2012. 

Os anunciantes ainda se sentem relativamente inseguros nessa empreitada, mas os analistas 
dizem que se trata de um setor importante e em crescimento do mix de propaganda online. 
Conforme parecer de diversos observadores, há uma linha tênue entre satisfazer a 
necessidade do cliente oferecendo a ele o produto que deseja e uma atitude calculista e de 
exploração. 

Em recente palestra proferida por ocasião do Congresso de Marketing Integrado da Associação 
Nacional de Anunciantes, Joseph Jaffe, fundador da companhia de marketing Crayon (segundo 
a empresa, sua sede fica no mundo virtual do Second Life, mas ela conta também com 
escritórios regionais nos EUA e na Grã-Bretanha), apontou cinco pecados mortais que os 
anunciantes geralmente cometem ao lidar com seu público online: se “fingir” de honesto; 
recorrer à “manipulação” através do uso de blogs que aparentam, falsamente, ter respaldo 
popular; “controlar” a conversa através de advogados que jogam pesado; uso de estratégias 
de “dominação” mediante a qual impõem sua marca a ponto de confundir o consumidor; e, por 
fim, ignorar o cliente que se queixa, principalmente se for pequeno e aparentemente 
insignificante (um erro ainda maior se o cliente tem um blog). Para dar um exemplo de um 
caso de “fingimento”, Jaffe citou uma campanha da Sprint em que o novo CEO da empresa, 
Dan Hesse, convidava os clientes a lhe enviar um e-mail com idéias para a “revolução” (tão 
morosa) na telefonia celular na qual a empresa dizia estar trabalhando. Os que acreditaram 
em Hesse obtiveram apenas uma resposta burocrática em sua caixa de correio. 

Outros tipos de propaganda online 

O marketing associado, popularizado pela Amazon.com, oferece aos sites de todos os 
tamanhos que veiculam anúncios uma fatia das receitas sempre que o usuário compra um 
produto no link associado do site. O método teve boa acolhida entre os blogueiros, pequenos 
empreendedores de Internet e sites de resenhas de produtos. 

O marketing via e-mail continua a ser uma forma muito eficaz de atingir o consumidor. É 
também o veículo preferido de fraudes monetárias com origem na Nigéria, vendas nebulosas 
de “extensões” para produtos e de “phishing” — expediente por meio do qual fraudadores 
obtêm informações sobre a conta do cliente sob a aparência de empresa confiável. O 
Congresso contra-atacou com a famosa Lei CAN-SPAM de 2003, cujo objetivo foi o de tentar 
deter tais abusos. Em maio, Sanford Wallace, talvez o mais execrável de todos aqueles 
indivíduos que se dedicam a enviar toneladas de e-mails não solicitados, foi condenado pelo 
tribunal regional de Los Angeles a indenizar o MySpace, da News Corp., em mais de 230 
milhões de dólares pelo envio maciço de spams e pela prática de “phishing” em contas de 
usuários do MySpace. 

No momento em que o Google divulga receitas de 5,2 bilhões de dólares no primeiro trimestre 
do ano — um aumento de 42% — e os gastos com publicidade nos meios tradicionais migram 
para o consumidor online, mais fácil de ser atingido, é difícil não enxergar oportunidades no 
setor. Contudo, Fader, da Wharton, dá o seguinte conselho para qualquer empresa que utiliza 
a publicidade para gerar receitas: pare de pensar nos segmentos de propaganda online e 



offline como se um se opusesse ao outro; derrube todas as muralhas que possam existir entre 
os departamentos de mídia online e os de publicidade tradicional. “Qualquer pessoa que tenha 
a capacidade de fazer apenas uma coisa, ou outra, vai ter dificuldades pela frente”, disse 
Fader. 
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