


m mercado em que aquilo
que se consegue mensurar

aponta o banner como responsável por 82%
dos investimentos publicitários online é ainda
um mercado em implantação. Um mereado
criança, brincando de aprender. E brincando
de mensurar.

Como era todo processo de aprendizagem,
engatinha-se antes pelo básico: display ad, ou
seja. propaganda digital que se exibe nos mo-
nitores para chamar a atenção, exatamente
como na mídia convencional. O princípio é o
mesmo de um comercial de TV ou um anún-
cio na mídia impressa: olhem aqui, já estou
quase andando! ,

Assim é hoje a propaganda online no Bra-
sil, um bebê que se exibe. Esse ao menos é o
retrato do primeiro relatório do Ibopc Moni-
tor para a mídia digital brasileira, um marco
histórico, aliás. À maior parte de nós conhece
os chamados "desvios" que o levantamento
pode conter: mede apenas uma parte do mer-
cado (já que não monitora todos os formatos
e plataformas digitais, daí certamente o ban-
ner aparecer com tanto destaque) e não leva
em conta os descontos obtidos com as nego-

ciações, calcula cm cima dos preços cheios
de tabela.

\ão importa. Todo parâmetro é vital hoje
para o negócio da comunicação digital no
Brasil. Vários obstáculos e dificuldades foram
vencidos até que ele se tornasse unia realida-
de. Para lá dos números que mostra (ou que
deixa de mostrar1), o estudo revela um setor
em evolução, que se uniu para ajudar a or-
ganizar seus números para conhecimento
público. A internet que já estava integrada ao
Inler-Meios, agora abre ainda mais seus nú-
meros para que o mercado conheça em. deta-
lhes quem investe, em quê e onde.

Apesar de engatinhar, no entanto, a mídia
online já começa a ter importância de gente
grande - como avalia Carlos Werner, diretor
de marketing da Samsung, quarto maior anun-
ciante da internet brasileira: "Em um país que
beira os 50 milhões de usuários, a publicidade
digital já se tornou mídia de massa".

MUITO A CRESCER

Um dos indicadores do estágio embrionário
da internet comercial no Brasil c destacado
por Dora Câmara, responsável pelo levanta-

mento: "O Ibope monitora 29 setores da eco-
nomia brasileira. No caso da internet. 92% dos
investimentos são concentrados em apenas
dez setores". Para ela, esse 6 um indicador do
potencial de expansão da internet como mí-
dia: "Muitos outros setores poderiam ser mais
explorados. É um meio que ainda tem muito
para crescer".

Outro dado curioso no estudo é a rele-
vância de segmentos diretamente ligados ao
consumo de massa. A internet tem sido con-
siderada um canal de relevância para setores
de serviços, como c o caso do mercado finan-
ceiro, de telecom e de serviços de consumo
(respectivamente, primeiro, terceiro c quinto
colocados na lista dos top ten).

Mas, para produtos de gôndola de super-
mercado, o meio vinha sendo taxado como
"distante" e "inapropriado". considerando-
se que grandes parcelas da assim chamada
"massa", ou seja, as classes C, D e E. não ti-
nham acesso à internet. E, portanto, não se-
riam atingidas por ela.

Pois os setores de bebidas (quarto lugar),
higiene pessoal (sexto) e de eletrodomésticos
(sétimo), caractcristicamente de consumo
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massivo, se considerados em conjunto saltam
para a segunda posição nos investimentos de
mídia, com um total de R$ 305,6 milhões em
2008. Isso significa que, do ponto de vista da
comunicação, a web se transforma em canal
relevante também para esse tipo de produto.

O fato certamente está alinhado a outro,
talvez não tão percebido ou considerado pelo
mercado: segundo dados do Ibope Pop, 51%
dos acessos à internet no Brasil são realiza-
dos hoje por gente das classes C, D e E - ou
seja, as classes A e B atualmente são mino-
ria, com 49%. Informação fundamental para
quem planeja, usa, compra e mede internet
no Brasil.

"A internet é hoje, definitivamente, um
meio de comunicação de massa consolida-
do, ocupando a segunda posição, atrás da
TV aberta. Olhamos para esse meio com
muita atenção e o consideramos um pilar
importante na nossa estratégia de mídia, em
busca de uma composição de mix de comuni-
cação mais rico c diversificado. De 2006 para
cá, nossa verba digital no montante geral de
publicidade cresceu mais de 300%", revela
Maurício Greco, gerente de comunicação e
marketing da Ford, terceiro maior anuncian-
te da web no País. Ele acrescenta: "Vale res-
saltar que, atualmente, o meio que tiver uma
relação de alta rentabilidade do investimento,
associada a uma capacidade de mensuração
instantânea, leva vantagens sobre os demais.
E a internet tem as duas coisas".

OUTRO DESTAQUE QUE O ESTUDO REVELA —
SEM REVELAR
Os três maiores setores da economia em in-
vestimentos de mídia na internet (financeiro,
automotivo e telecom) são igualmente os mais
evoluídos no uso das plataformas digitais, de
forma integrada e abrangente, hoje no Brasil.
São eles que colocam no ar os mais evoluí-
dos portais, serviços e funcionalidades web.
São os que melhor e mais profundamente se
apropriam da evolução tecnológica já dispo-
nível. São os mais maduros no entendimento
de que as plataformas digitais não são apenas
canais de comunicação e mídia, mas todo um
amplo e completo ambiente de mercado - só
que digital.

O internet banking brasileiro é o melhor do
mundo, benchmark internacional. A compra
de um carro hoje no País é quase que inte-

gralniente virtual. As companhias de telecom
no Brasil (juntamente com as fabricantes de
aparelhos) são atualmente as mais evoluídas
na construção de conteúdos proprietários
(branded content), caminhando para se tor-
narem, elas próprias, canais de mídia. Uma
coisa leva a outra. Quem melhor usa a web,
mais anuncia nela.

VIDA RENTÁVEL ALEM DO BANNER

Os anunciantes brasileiros acreditam c
investem muito em banners. Os números do
estudo Monitor revelam claramente isso. No
entanto, como se sabe, há muito mais além do
banner. E as grandes marcas do País parecem
atentas a isso.

Carlos Werner, da Samsung, revela: "Nos-
sas ações digitais são as mais diversas, como
SEM, SGO, vídeos, etc. Também iniciamos um
trabalho consistente em redes sociais. Foram
campanhas de branding, promoções e lança-
mentos de produtos. Posso citar como exem-
plos a promoção Mais Música, em que obtive-
mos como resultado mais de 7% de CTR, c o
caso de ativação via internei da edição 2008
do WCG (World Cyber Carnes - olimpíada de
games patrocinada mundialmente pela Sam-
sung), que contou com participação efetiva de
grande número de blogueiros conceituados".

Com ele' concorda Sandra Martinelli, su-
perintendente executiva de marketing do
Grupo Santander Brasil: "Não conseguimos
mais trabalhar sem considerar plataformas
digitais de comunicação. Entendemos que
uma das ferramentas de comunicação inte-
grada dentro do marketing digital é a web,
mas o marketing digital tem diversas outras
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dimensões. Uma delas é o mobile marketing,
por exemplo. Acreditamos muito no celular
como uma importante ferramenta de comu-
nicação e prestação de serviços. As mídias
sociais também crescem, mas é preciso saber
usá-las. Aliás, qualquer que seja a estratégia a
ser implementada, é necessário prestai' muita
atenção para não nos tornarmos invasivos na
vida das pessoas. É preciso pedir permissão",

Para gerenciar tudo isso é fundamental ler'

baimer e da comunicação online tradicional,
trabalhamos com Seareh Marketing nos prin-
cipais sites de busca do mercado e lambem
nas redes de conteúdo colaborativo. Um case
interessante foi o 'Brand ChanneP, em uma
parceria estabelecida com o YouTube, para
lançamento de um produto no Salão do Au-
tomóvel. Um dos comerciais produzidos ex-
clusivamente para a campanha do Novo Fo-
cus chegou, cm apenas dois dias. a ocupar o

um painel de controle: "Chegamos a um pon-
to em que tivemos de desenhar um Digital
Map para aprofundar e entender todas as for-
mas de comunicação digital que podem ser
exploradas", revela Sandra.

Na mesma linha caminha a Telefônica,
como conta Luiz Carlos Pimentel, diretor de
comunicação da companhia: "Exploramos as
mais diversas possibilidades além do banner,
como o SEM e o e-mail marketing. Estamos
também desenvolvendo um projeto para re-
des sociais", acrescenta,

Greco, da Ford, engrossa o coro: "Além do

Luiz Carlos Pimentel, da Telefônica, investe muito
atem do banner: SEM, email e redes sociais

ranking dos filmes mais vistos do mundo den-
tro do YouTube, com mais de 250 mil views".

COMO ESTÃO OS INVESTIMENTOS

HOJE? E AMANHA?

Praticamente todos os anunciantes consulta-
dos por Meio Digital são unânimes em afir-
mar que os números captados pelo Ibope de-
verão passar por acréscimos nos anos que se
aproximam.

Carlos Werner detalha que "desde 2006 a
Samsung vem investindo e se capacitando em
publicidade online, tendo inclusive formado
uni núcleo interno de marketing digital. Em
2008 o investimento deu um salto e foi pra-
ticamente duplicado, passando a representar
pouco mais de 15% do nosso investimento em
comunicação".

Werner analisa que há segmentos em que
esse crescimento faz mais sentido do que em
outros: "Alguns setores têm maior afinidade
com a internet, com consumidores que pas-
sam mais tempo navegando. Produtos eletrô-
nicos em geral são atraentes nesse meio. Bons
exemplos disso são os celulares para música,
smartphones e câmeras digitais. Campanhas
relacionadas a esses produtos têm, normal-
mente, retomo maior do que a média''.

E conclui: "Acreditamos que os espaços on-
line continuarão a crescer em penetração c
importância. Ao se tomarem mais eficientes
que os tradicionais, é natural que haja migra-
ção de investimentos. O ponto de equilíbrio é
muito difícil de prever, uma vez que os espa-
ços tradicionais terão também de reagir e se

ajustar à concorrência".
Greco revela que anda feliz com seus in-

vestimentos na web: 'Temos uma relação de
investimentos bastante rentável na internet,
representando aproximadamente 10% das
campanhas de marca e produto". E adianta:
"Acreditamos que para o futuro existe um
campo bastante interessante de desenvolvi-
mento no mobile marketing, com o aumento
da capacidade dos hardwares e velocidade de
conexão em broadband. Estamos nos plane-
jando para isso".

A Telefônica fica em um patamar interme-
diário, conta Pimentel. explicando que entre
5% e 7% de sua verba total de comunicação
vai boje para o digital. Mas ele assegura que
essa participação deve crescer nos próximos
exercícios: "Cada vez mais o setor de telefo-
nia irá se valer das tecnologias digitais em
suas estratégias de marketing e comunicação.
Afinal, somos o motor desse universo digital.
fornecemos o acesso a ele", lembra. "A parti-
cipação dessas mídias em nossas verbas cres-
cerá continuamente".

Do banner passaremos aos estudos mais
estruturados de rich media, vídeos online e
comunicação móvel. Invadiremos a análise
de performance da comunicação comercial
em redes sociais, blogs e games. Somaremos
a tudo isso o muito que já se sabe de behavio-
ral targeting, ou seja, a comunicação servida
ao internauta durante a sua navegação a par-
tir de seu perfil sociográfico. E aí então, em
alguns anos, os meios digitais poderão dizer
que cresceram de verdade.
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