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Apesar do crescente investimento em mídia online, as redes sociais são pouco procuradas 
pelos anunciantes, segundo Adilson Batista, vice-presidente executivo da Wunderman, 
durante o Seminário Info. "A mídia online está crescendo em verba, ainda mais neste período 
de crise econômica, porque os anunciantes conseguem falar mais diretamente com seus 
consumidores e entendê-los de forma mais completa. Mas os anunciantes ainda estão 
tentando entender as redes sociais. Eles têm curiosidade, mas estão cautelosos", disse. 
 
O modelo de remuneração para projetos desenvolvidos para redes sociais foi outro ponto 
abordado no painel "A publicidade e as redes sociais". Para Paulo Sanna, coordenador de 
projetos de criação digital para a América Latina da McCann Erickson, nesse tipo de 
campanha é necessário ter uma equipe específica na agência para cuidar do projeto porque 
"brand content é um filho que precisa de cuidados dos pais. O modelo de remuneração se 
aproxima da indústria de software", afirmou Sanna. 
 
O retorno de mídia em projetos desenvolvidos para redes sociais também é diferente das 
demais mídias, como lembrou Batista. "O retorno de mídia social não é imediato como a 
mídia tradicional", observou. 
 
CULTURA 
 
A característica do brasileiro em ser comunicativo é algo que colabora para que as redes 
sociais sejam um sucesso no País. "A nossa cultura tem essa característica de ser social e 
isso acaba refletindo na internet. As agências e anunciantes têm uma grande oportunidade de 
entender esse ecossistema e, assim, oferecer produtos e serviços de forma diferenciada", 
comentou Batista. 
 
Segundo João Ciaco, diretor de publicidade e marketing de relacionamento da Fiat, hoje 
existem 272 milhões de pessoas no mundo conectadas às redes sociais. A estimativa é de 
que até 2012 sejam 700 milhões. O executivo comentou cases da Fiat nas redes sociais que 
geraram resultados positivos, como o lançamento do Linea, realizado por meio de um blog 
que foi determinante no poder de decisão de compra de 8% dos clientes. "Hoje, entre 12% a 
15% da verba de comunicação vai para ações online", disse. 
 
Outras empresas também já destinam parte de suas verbas publicitárias para a internet, 
como a Roche (5%), Diageo (10%) e Nokia (23%). 
 



BRASIL 
 
De acordo com Emerson Calegaretti, gerente geral do MySpace Brasil, 45% das páginas 
vistas no Brasil são de redes sociais e 85% dos usuários de internet no Brasil estão 
conectados às redes sociais. 
 
Atualmente, o Orkut a página de relacionamento de 74% dos brasileiros - recebe 8o milhões 
de recados diariamente. Seus usuários são, na maioria, homens (53%) e 83% dos 
internautas atualizam seus perfis diariamente, sendo que 53% os atualizam semanalmente. 
 
Segundo Abel Reis, presidente da AgênciaClick, o Brasil pos-sui 62,3 milhões de internautas, 
53 milhões de usuários de games e 152 milhões de pessoas com celular. A internet já é o 
terceiro meio pelo qual o brasileiro mais gasta seu tempo, totalizando 3,24 horas diárias, se 
aproximando do tempo gasto com TV aberta (4,91 horas diárias) e TV fechada (4,24 horas 
diárias). "Vivemos um ritmo acelerado e a atenção é dividida", explicou Reis. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 abr. 2009, p. 21.   


