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Bancos no topo da internet
Bradesco lidera ranking do Ibope Monitor, que agora inclui investimentos online. Itaú é o segundo colocado
Jonas Furtado

O Bradesco é o maior anun-
ciante online do País. Em 2008, 
investiu R$ 221,6 milhões em 
mídia digital. O montante re-
presenta 13,9% do valor total 
investido no meio. É mais do 
que o dobro da verba utilizada 
no mesmo período pelo segundo 
colocado na lista, o Itaú, que 
investiu R$ 100,8 milhões (6,3% 
do total). Com os dois primeiros 
colocados do ranking, o mercado 
financeiro e de seguros ficou 
disparado na liderança dos que 
mais direcionam suas verbas 
para a internet. 

Ao todo, empresas desses 
setores investiram R$ 464,1 mi-
lhões em mídia online — de sua 
verba de publicidade, aproxima-
damente 10% foram destinados 
à internet. Vale ressaltar que 
esses valores são brutos e têm 
como base os preços de tabela, 
sem levar em conta os descontos 
negociados. 

Os números foram as grandes 
revelações do ranking dos princi-
pais investidores em internet no 
Brasil realizado pelo Ibope Niel-
sen Online (novo nome do Ibope//
NetRatings). Os resultados foram 
apresentados durante evento no 
Museu da Imagem e do Som, em 
São Paulo, na semana passada. 

É a primeira vez que o insti-
tuto de pesquisas reúne informa-
ções para formatar um panorama 
geral dos investimentos publicitá-
rios no meio, que passa a ter seus 
dados incluídos na consagrada 
ferramenta de análise da em-
presa, o Monitor Evolution. Os 
dados começaram a ser apura-
dos em janeiro de 2008, criando 
uma base de comparação para 
os últimos 12 meses. O estudo 
é resultado de uma negociação 
que durou dois anos e meio en-
tre o Ibope e os dirigentes dos 
principais portais do País. 

Automóveis
O setor automotivo vem logo 

atrás dos bancos entre os que 
mais investiram em mídia digital 
no ano passado. Ao todo, foram 

R$ 256,8 milhões. Ford (3o 
lugar), Fiat (5o) e Volkswagen 
(9o) figuram entre os principais 
anunciantes da internet. Sur-
preendeu a sexta posição da 
Unilever Brasil no ranking. Única 
empresa do setor de higiene 
pessoal e beleza entre as dez 
primeiras, a companhia dedicou 
verbas de R$ 54,2 milhões para 
anúncios online. Samsung (4o), 
Coca-Cola (7o), Sky Brasil (8o) 
e Brasil Telecom (10o) fecham a 
lista das Top 10. 

Levando-se em conta o total 
de investimentos publicitários, 
a internet ficou com 2,7% das 
verbas, cerca de R$ 1,594 bilhão 
do bolo de R$ 59,7 bilhões. 

O resultado difere do ave-
riguado pelo Projeto Inter-
Meios, coordenado por Meio 
& Mensagem, que apontou a 
mídia digital com participação de 
3,54% dos investimentos (apro-
ximadamente R$ 760 milhões) 
em 2008. A divergência deve-se 
à diferença de metodologias apli-
cadas por cada um. O Projeto 
Inter-Meios mede os investi-
mentos feitos em mídia pelos 
anunciantes a partir de dados 
fornecidos pelos próprios veícu-
los, que informam aos auditores 
da PricewaterhouseCoopers 
seus números de faturamento. 

Já a aferição do Ibope Nielsen 
Online tem como referência a ta-
bela de preços brutos (sem levar 
em conta os descontos negocia-
dos) dos principais portais do 
País: UOL, Terra, iG, Globo.com, 
Yahoo e MSN. Juntos, os seis 

concentram 91,48% de alcance 
entre os usuá rios da rede. 

Outra diferença está nos 
formatos utilizados para a co-
leta de informações. O Ibope 
Nielsen Online considera apenas 
anúncios em formatos display 
(banners, selos, pop-ups, botão, 
patrocínios e Dhtml). Publicida-
de em canais parceiros, linhas de 

texto, links patrocinados, lojas 
online, mídia interna e veicula-
ções em vídeo e celulares não 
são contempladas. 

Painel
“Que sonho conseguimos 

realizar com esse trabalho, tra-
zendo a internet para dentro do 
Monitor!”, resumiu, em tom de 
conquista, a diretora comercial 
do Ibope Mídia Brasil, Dora Câ-
mara, ao apresentar o projeto 
ao mercado. Agora são oito os 
meios aferidos pelo Monitor 
Evolution: televisão, televisão 
a cabo, jornal, revista, rádio, 
outdoor, cinema e internet. As 
informações são classificadas 
sob um mesmo parâmetro, o que 
torna possível realizar análises 
comparativas entre as mídias.

“A força de penetração da 
internet é muito maior do que 
o percentual dos investimentos 
publicitários que ela representa 
hoje”, disse a diretora editorial 
do Grupo M&M, Regina Augus-
to. “Essa ferramenta vai ajudar 
a diminuir essa disparidade.” As 
palavras foram endossadas pelo 
diretor geral do portal Terra, 
Paulo Castro. “Há muito espaço 
para crescer de forma sólida nos 

próximos anos”, afirmou. 
Regina foi a mediadora do 

painel de discussão realizado 
após a apresentação dos nú-
meros. Sob o tema O Futuro 
da Publicidade Online: A Crise 
e os Novos Formatos, o debate 
também teve a participação de 
Flávio Ferrari, CEO do Ibope 
Media, Guilherme Ribenboim, 
presidente do Yahoo e do In-
teractive Advertising Bureau 
(IAB), Marcelo Epstejn, diretor 
geral do UOL, Marcelo Lobian-
co, diretor de publicidade do 
iG, Osvaldo Barbosa, diretor 
nacional Consumo Online da 
Microsoft, Roberto Schmidt, 
diretor de desenvolvimento 
de produtos da Globo.com, e 
Jonathan Carson, presidente 
internacional da Nielsen Online, 
que abriu o evento com uma 
exposição sobre a publicidade 
no mundo virtual. 

Carson reafirmou o que é 
voz corrente entre os principais 
players da web no País: a falta 
da monetização dos anúncios 
é o principal entrave para o 
aumento de investimentos e a 
entrada de novos anunciantes 
no meio digital. “No Brasil, as 
pessoas passam um quarto do 
tempo que gastam na inter-
net em redes sociais. Esses 
sites são sub-remunerados se 
levarmos esse dado em conta. 

Quando o usuário gasta boa 
parte do seu tempo em uma 
atividade que não consegui-
mos monetizar, é um problema 
muito sério”, alertou. A opinião 
de Carson foi corroborada pelo 
presidente do Yahoo e do IAB. 
“Acredito que teremos um 
boom de investimentos quando 
os players aprenderem a mo-
netizar seus investimentos. A 
internet permite que as marcas 
construam um capital social”, 
disse Ribenboim.

Outro tema que permeou o 
debate foi o formato dos anún-
cios digitais. Em 2008, segundo o 
Ibope Nielsen Online, os banners 
responderam por 82% dos anún-
cios. Para o diretor geral do UOL, 
é necessário explorar o que ele 
chamou de “além-banner”. “Pre-
cisamos mostrar para os anun-
ciantes toda a potencialidade 
do que pode ser feito, o nível de 
interatividade que eles podem 
explorar”, ressaltou Epstejn. 

Já o diretor geral do Terra 
defendeu que o problema não 
está no formato, ao lembrar o 
comercial de 30 segundos, o 
mais consagrado formato da 
TV. “Há anos eu ouço que os 30 
segundos vão acabar. Formato 
padronizado é essencial para 
obter escala e eficiência, ou 
então fica todo mundo louco”, 
arrematou Paulo Castro.

Nova ferramenta de monitoramento  

Durante o evento, o Ibope 
Nielsen Online apresentou 
também sua nova ferramenta 
para monitoramento da publi-
cidade online. O Ad Relevance 
rastreia as campanhas publi-
citárias nas páginas de maior 
audiência — são mais de 200 
canais inclusos na busca, entre 
portais e sites independentes 
— e publica relatórios diários. 
As informações são divididas 
em 29 setores e 310 categorias 
e disponibilizadas dois dias 
após a veiculação dos anún-

cios. Por meio da ferramenta 
é possível obter informações 
sobre as campanhas online em 
vigor, como duração e freqüên-
cia, assim como visualizar os 
conteúdos criativos. O sistema 
também estima quantas vezes a 
publicidade foi visualizada. 

Para o segundo semestre, o 
instituto planeja o lançamento 
de mais serviços para acompa-
nhamento da publicidade digi-
tal, entre eles o Vídeo Census, 
que irá aferir os dados de cam-
panhas em vídeos online. 

Os dez setores que mais investem na internet (em milhões)

Posição Setor Investimentos*
1 Mercado financeiro e seguros R$ 464,1
2 Veículos, peças e acessórios R$ 256,8
3 Telecomunicações R$ 188,4
4 Bebidas R$ 120,6
5 Serviços ao consumidor R$ 97,5
6 Higiene pessoal e beleza R$ 93,0
7 Eletroeletrônicos R$ 92,8
8 Mídia R$ 71,3
9 Informática R$ 43,2

10 Cultura, lazer, esporte e turismo R$ 34,2
Fonte: Ibope Nielsen Online  
*Valores brutos com base nos preços de tabela, sem levar em conta os descontos negociados

O futuro da publicidade online: dirigentes dos portais em painel sobre a crise e os novos formatos. Da esq. para a dir.: Flávio Ferrari, Jonathan Carson, Marcelo Lobianco, Roberto 
Schmidt, Osvaldo Barbosa, Paulo Castro, Marcelo Epstejn, Guilherme Ribenboim e Regina Augusto

Dora Câmara: realização de um sonho
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