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Ondas de choque da crise de crédito chegaram aos setores da mídia e da internet, com 
pesquisas mostrando que está havendo uma diminuição no ritmo de crescimento da 
propaganda na internet depois de cinco anos de uma expansão vertiginosa. 
 
Cortes nos orçamentos e excesso de estoques deverão levar o mercado de banners de 
publicidade on-line a um declínio no terceiro trimestre. Os anunciantes das áreas financeira, de 
recrutamento profissional e imobiliária lideram os setores que estão reduzindo os gastos com 
propaganda. O ímpeto permanece na "busca patrocinada", a maior divisão da propaganda na 
web, dominada pelo Google. 
 
Ian Maude, analista da Enders, diz que muitas editoras de conteúdo esperam receitas 
estagnadas ou menores com os banners no terceiro trimestre. Já a Enders estima que os 
anúncios em banners crescerão 9,8%, para 650 milhões de libras (US$ 1,2 bilhão, pela 
cotação de ontem) e os classificados, 7,8%. Ainda que positivas, as taxas são muito inferiores 
às verificadas em 2007, de 30,5% e 54% respectivamente. 
 
Por outro lado, os links patrocinados vão crescer 25,4% para 2 bilhões de libras (US$ 3,7 
bilhões) este ano, segundo prevê a Enders, porque eles proporcionam um retorno mais fácil e 
rápido ao investimento. 
 
Uma esperada tendência de formação de marca on-line não está tão forte quanto se esperava, 
representando apenas 5% dos gastos com propaganda online. "Esse é um teste de realidade 
para a propaganda on-line", diz Maude. 
 
A consultoria americana Nielsen anunciou uma queda nas vendas de anúncios baseados em 
fotografias nos Estados Unidos no primeiro semestre. Os dados apontam uma queda de 27% 
nos gastos com propaganda do setor de serviços financeiros dos Estados Unidos, o maior 
grupo anunciante na internet. 
 
A desaceleração vai atingir não só os donos de portais da internet como Microsoft, Yahoo e 
AOL, mas também editoras, redes de televisão e estações de rádio, que buscam cada vez mais 
o crescimento on-line. 
 
As receitas com busca vão garantir a continuidade do maior crescimento da propaganda on-
line sobre o de outras mídias. Mas um aumento acelerado do estoque de banners de 
publicidade, particularmente pelas redes de socialização, onde as taxas de resposta são 
baixas, está forçando uma queda nos preços. 
 
"A propaganda 'run-of-site' (em que os anúncios podem aparecer em qualquer página de um 
site) pelas redes de mídia on-line está reduzindo o rendimento para as editoras", diz Nigel 
Morris, presidente da Isobar, a divisão digital da Aegis, mas ele acrescenta que as taxas para 
as propagandas em vídeo on-line estão se mantendo. 
 
"Os anunciantes poderão gozar de taxas menores nas redes, mas principalmente por resposta 
direta", afirma Guy Phllipson, diretor-presidente da Internet Advertising Bureau, uma 
associação de classe do Reino Unido. "Os produtos premium podem atrair gastos facilmente. 
Mas haverá alguns sites sofrendo no meio, por não atingirem nenhuma das duas pontas." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


