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Digital

A profecia do cres-
cimento irreversível 
que envolvia a internet 
como veículo de co-
municação e platafor-
ma publicitária parece 
estar de fato se con-
cretizando. Em 2008, 
o que se viu foi um 
aumento considerável 
do interesse por parte 
dos anunciantes, que 
direcionam parcelas 
cada vez maiores de 
suas verbas publicitá-
rias para ações online e 
diversificam a maneira 
de se comunicar com 
seus consumidores. 
De acordo com o Pro-
jeto Inter-Meios, por 
exemplo, o meio foi o 
que mais cresceu até o 
terceiro trimestre do ano, tendo 
faturado cerca de R$ 520 mi-
lhões — alta de 47,2% em rela-
ção ao mesmo período de 2007. 
De todo o bolo publicitário, 
passou a responder por 3,4%, 
índice que o coloca lado a lado 
com a televisão por assinatura 
(3,6%). “Mesmo antes do fecha-
mento do ano constatamos uma 
superação de nossas previsões 
de crescimento e faturamento 
da mídia online. Isso porque, en-
tre outras razões, os aumentos 
expressivos da audiência e da 
participação ativa dos usuários 
obrigaram as empresas a repen-
sar suas estratégias e considerar 
a internet de forma importante 
em seus planejamentos”, afirma 
Guilherme Ribenboim, presi-
dente do IAB Brasil.

Mesmo que ainda não haja um 
consenso sobre o número exato 
de internautas no País, o fato é 
que a audiência atingiu números 
suficientes para que a internet 
seja alçada ao posto de segunda 
maior mídia de massa do Brasil, 
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uma vez que o Ibope aponta para 
cerca de 41,5 milhões de inter-
nautas e o Datafolha sinaliza 
para ainda mais expressivos 64,5 
milhões. “Além disso, o aumento 
do acesso à rede pelas classes C, 
D e E derruba o mito de mídia 
elitista que muitos defendiam 
até então e faz a internet deixar 
de ser vista como nicho para ser 
cada vez mais generalista, de 
massa e para todos os tipos de 
consumidores”, ressalta André 
Zimmerman, diretor geral da 
Media Contacts. 

Prometidas como grandes 
vedetes para 2008, as redes 
sociais também evoluíram como 
canais de comunicação. No de-
correr dos meses, vários cases 
de sucesso utilizando endereços 
mais populares, como Orkut e 
MySpace, foram apresentados 
e o conceito extrapolou para a 
criação de redes exclusivas para 
as marcas e seus consumidores. 
O interesse e amadurecimento 
se justificam, entre outros fa-
tores, pelo tempo gasto pelos 
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usuários em redes sociais. O 
Ibope//NetRatings, por exem-
plo, mostrou que, em média, 
34,5% do tempo de navegação 
dos internautas brasileiros é 
dedicado a esses endereços 
— cerca de 8,4 horas por mês. 
“As redes sociais são o maior 
fenômeno após a invenção 
da própria internet. Tivemos 
alguns cases de sucesso que 
viraram referência mundial para 
marcas como Nokia e Smirnoff 
e acho que aprendemos, defini-
tivamente, como trazer para as 
marcas os benefícios que as re-
des sociais podem gerar”, afirma 
Adilson Batista, vice-presidente 
executivo da Wunderman. Para 
David Reck, diretor da Enken, o 
reconhecimento da importância 
dos blogueiros e formadores de 
opinião — antes anônimos, e 
que agora ostentam audiência 
digna de grandes veículos — 
também foi ponto importante 
para a evolução da publicidade 
nessas ferramentas. “Vimos 
projetos complexos com total 

envolvimento da mí-
dia social e essa aca-
bou se tornando uma 
realidade lucrativa e 
compensadora”, diz. 

Diante de um ano 
como este, o que se es-
pera para 2009, mesmo 
com o temor da crise 

mundial, é um contínuo cresci-
mento do canal e o amadureci-
mento na utilização de formatos 
como vídeos, que prometem para 
o próximo ano o que as redes so-
ciais prometiam para este que se 
encerra. “Há uma pressão vinda 
de fora por parte das matrizes de 
multinacionais para que as marcas 
sejam trabalhadas do início ao fim 
influenciando o consumo e o rela-
cionamento. Esse movimento deve 
se intensificar com a crise e com 
os novos formatos, principalmente 
pela capacidade de mensuração 
de resultados proporcionada pela 
internet enquanto mídia”, conclui 
Max Petrucci, diretor da Garage 
Interactive.

O início do Mobile 
 Marketing

Esperada para acontecer 
com força neste ano, a publici-
dade que utiliza o potencial dos 
telefones celulares deu passos 
importantes para começar a se 
firmar em 2009. Com cerca de 
130 milhões de linhas habilitadas, 

segundo a Anatel, esse mercado 
passou por intensas discussões 
de formatos, divisão de receitas 
e de responsabilidades ao longo 
dos últimos 12 meses. 

Alguns fatores, porém, fo-
ram essenciais para possibilitar 
ações e traçar expectativas po-
sitivas para os próximos anos. A 
chegada, em junho, da Mobile 
Marketing Association (MMA) 
ao País, por exemplo, configura 
a esperança de definição das 
melhores práticas, métricas e 
formatos através de uma comu-
nicação integrada e organizada 
entre todas as partes da cadeia. 
A criação de um Comitê dedica-
do à mobilidade dentro do IAB 
Brasil também tende a facilitar 
a evolução desse mercado. 

A chegada da tecnologia de 
terceira geração, que permite o 
acesso veloz à web através do 
celular, e do esperado iPhone 
também estimularam a cons-
trução de endereços próprios 
para essa tela e vendas de pu-
blicidade com a finalidade de 
testar a eficiência da mídia. “O 
mercado ganhará consistência 
a partir de agora e os anuncian-
tes já passam a incluir ações 
específicas para o canal mobile 
no planejamento de 2009. É es-
perar e continuar investindo”, 
diz Cesar S. Cesar, diretor de 
marketing da Hands. 

*Projeto Inter-Meios – set./2008

Para Cesar S. Cesar, mercado de mobile passará  a ter consistência
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