


Nenhum segmento de mídia cresceu mais
que o digital no primeiro semestre deste
ano: 44%. Nenhum crescerá mais no se-
gundo semestre, projetam fontes do mer-
cado consultadas pela Proxxima. A base é
pequena; portanto, qualquer crescimento
é possível e também irrelevante? Não é
bem assim.

O bolo do investimento publicitário on-
line no Brasil vem crescendo de 2005 para
cá a taxas médias acima de 40% ao ano. Em
2009 o crescimento será de cerca de 30%,
projeta o IAB - Interactive Advertising Bu-
reau/BR. "Apesar da crise, nos primeiros
quatro meses do ano a taxa de crescimento
do setor foi de 25,6%, um pouco abaixo da
previsão de 30%. Mas a nossa expectativa
é que até o fim do ano atingiremos a nos-
sa meta", afirma Guilherme Ribenboim,
presidente do IAB Brasil e presidente do
Yahoo Brasil.

O leitor lembra que estamos em um ano
de crise econômico-financeira internacio-
nal, certo? Pois o setor da mídia digital no
País não renheceu a crise por inteiro e
seguiu sua expansão, devendo passar a
representar mais de 5% dos investimen-
tos em mídia em 2010. Quem sabe, numa
visão otimista, perto dos 8% a 10% já em
2012. Não seria exagero prever que o meio
internet seja, então, o terceiro no ranking
dos investimentos publicitários brasileiros,
atrás apenas da TV e do jornal, antes de
2015, quando a internet comercial comple-
tará 20 anos de existência no Brasil. Seria

um feito histórico.
"O setor de comunicação digital foi mui-

to pouco afetado pela crise global. Basica-
mente por dois motivos: o primeiro foi a
preservação do budget para os meios digi-
tais pelas principais marcas. Já o segundo
é que a nacionalização dos investimentos
fez com que houvesse uma migração mais
acelerada de verba de outros meios para o
ambiente digital. Estamos vivendo um mo-
mento de reestabilização do crescimento, e
a projeção dos principais players do setor
de comunicação digital é alcançar um índi-
ce de crescimento superior a 20% ainda em
2009", posiciona César Paz, presidente da
Abradi - Associação Brasileira das Agên-
cias Digitais.

O volume total de investimentos online no
Brasil é hoje de cerca de R$ l bilhão, pouco
mais, pouco menos, porque as fontes e as
especulações variam, dependendo de quem
esteja na roda da discussão e de que bar.

E há o Google. Igualmente dependendo

da fonte e do bar, o Google sozinho pode re-
presentar de 20% a 30% do setor. Seja qual
for o número, os indicadores hoje oficial-
mente reconhecidos pelo mercado passam
ao largo de sua existência. Portanto, a fatia
do bolo da web é de fato ainda maior.

Seja como for, para um meio que atinge
mais de 62 milhões de habitantes do País
hoje e deve pular fácil para mais de 70 mi-
lhões em 2010 (o IAB projeta 68,5 mil para
2009), é pouco. É muito pouco.

VAI CRESCER, DIZEM TODOS

"Na MPM, a nossa previsão é dobrar a par-
ticipação da receita da comunicação digital
neste ano. Além do crescimento no volume
de compras de mídia gráfica, hoje a produ-
ção, as ações em redes sociais e a compra
de links patrocinados já representam cerca
de 30 a 40% da nossa receita em marketing
digital", revela Daniel Chalfon, sócio e di-
retor de mídia da agência.

Aurélio Lopes, presidente da
Giovanni+DraftFCB, vai na mesma linha e
aponta: "Com certeza, nossos investimen-
tos em mídias digitais seguirão crescendo
neste segundo semestre. Nossa expectati-
va é de crescimento de 40%. Isso até mes-
mo para atender ao movimento de nossos
clientes, que cada vez mais colocam seus
negócios nesse universo. Eles já não traba-
lham essas mídias apenas para comunica-
ção: buscam realizar ali suas vendas, gerar
prospects, etc".

Aurélio lembra que a dinâmica do mer-
cado digital é tal que esse número pode



ser superado: "Esse valor refere-se ape-
nas aos investimentos já projetados. De-
pendendo das oportunidades - e as mí-
dias digitais continuamente abrem novas
possibilidades e opor tunidades , ele
pode ser ainda maior".

A diversidade de alternativas de investi-
mento em marketing e comunicação digital
enriquece as opções a serviço dos gestores
de marca e de verbas de mídia. Nas previ-
sões de Aurélio, "os investimentos digitais
privilegiarão agora três áreas: mobile, se-
arch e redes sociais".

Um dos indicadores que demonstram
com clareza o crescimento da relevância
das mídias digitais no mundo das agên-
cias é o volume crescente de profissionais
envolvidos com essa atividade na sua es-
trutura interna. Aurélio revela que na
Giovanni+DraftFCB há atualmente 110
funcionários envolvidos com as mídias di-
gitais, e que isso significa 1/3 do quadro da
agência: "Projetamos que essas mídias hoje

gerem algo entre 10% e 15% de nossa recei-
ta", afirma.

Marcelo Tripoli, CEO da iThink, é outro
que está otimista em relação ao segundo se-
mestre: "A crise só foi positiva para o mer-
cado digital. A iThink não sentiu nenhuma

desaceleração. Ao contrário, no primeiro se-
mestre de 2009 tivemos um crescimento de
100% se comparado ao mesmo período do
ano passado. A crise fez o anunciante repen-
sar seus investimentos em marketing e mi-
grar parte da verba para o digital, principal-
mente por conta da possibilidade de men-
surar resultados. Achamos que no segundo
semestre teremos uma continuação dessa
performance, e esperamos um crescimento
de 100% em 2009 sobre 2008", aponta.

ANUNCIANTES ENTUSIASMADOS
Fábio Toledo, diretor de marketing interati-
vo da Nextel, projeta igualmente crescimen-
to de seus investimentos no mundo digital:
"Toda a atividade da comunicação - tan-
to online quanto off-line - deverá crescer,
pois as empresas estão obtendo resultados
melhores, comparativamente àqueles pre-
vistos no final do ano passado e início des-
te ano, quando houve certa contenção nos
investimentos. Para aproveitar este bom
momento, elas investirão mais em comuni-
cação. Relativamente a 2008, a Nextel está
investindo mais em mídias digitais. Prova
disso é que no final do ano passado criou
esta minha diretoria, que não trabalha ape-
nas com mídias digitais, mas também em
atividades como telemarketing".

Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech,
empresa de tecnologia da informação, se-
gue a linha dos demais e prevê crescimento
do seu setor, em função da expansão dos
investimentos no segmento da comunica-
ção digital: "Há alguns anos estamos ven-



do o advento da internet e, junto com ela,
uma revolução na comunicação. Grandes
marcas estão investindo cada dia mais em
uma comunicação online via vídeos, visan-
do aproximar-se de seus clientes, lançar e
divulgar novos produtos ou mesmo dispo-
nibilizar treinamentos para todas as suas
filiais de uma forma mais fácil, tendo cer-
teza de que a informação chegará da mes-
ma forma a todas as suas sucursais. Uma
previsão da Cisco diz que, em 2013, 90% do
tráfego da internet será baseado em vídeos
online. Junto com essa onda, novas opor-
tunidades de negócio vão surgindo, desde
a publicidade nos vídeos até a armazena-
gem dessas mídias. É nossa especialidade.
Dentro desse cenário de expansão da co-
municação online, vamos crescer, em 2009,
300% a mais do que em 2008".

Ana Peretti, diretora interina de marke-
ting da Sony Ericsson, acredita que "os in-
vestimentos em mídia digital irão aumen-
tar neste segundo semestre. No primeiro,
o mercado estava mais cauteloso, mas já
podemos perceber maior otimismo para
os próximos seis meses". E revela projetos
da companhia: "O investimento em mídia
digital é estrategicamente importante para
a Sony Ericsson. Por isso, desde o início
deste ano, estamos trabalhando com uma
agência dedicada a esse segmento, a Agên-
ciaClick, responsável pelo planejamento,
criação e desenvolvimento de iniciativas
da marca nos meios digitais. Sabemos que
nossos consumidores estão na internet, o
que torna esse investimento fundamental
para nós. Para o segundo semestre, nossa
expectativa é investir muito mais em mídia
digital em comparação com o que foi feito
no primeiro semestre, uma vez que tere-
mos outros grandes lançamentos com foco
no público da internet.

André Zimmermann, diretor geral da Me-
dia Contacts, crê num crescimento de 30%
ao ano e projeta as áreas em que isso deve
ocorrer: "Destaco quatro grandes frentes
de crescimento. A primeira é o marketing
em buscadores, que vem numa expansão
consistente ao longo dos últimos três anos
e deverá se aproximar cada vez mais do
cenário de países mais maduros, nos quais
a porcentagem de investimento em busca-
dores dentro do bolo total de investimento

online está entre 40% e 50%. A segunda são
os vídeos para internet. Com esse recurso,
os anunciantes são capazes de aliar a expe-
riência audiovisual da TV com a interativi-
dade e a resposta direta da internet, com a
vantagem de uma medição avançada e de-
talhada do engajamento dos usuários com

o conteúdo. Já estamos vendo uma adoção
de todos os portais e sites verticais a esse
formato e um crescente interesse e utiliza-
ção por parte dos anunciantes. A terceira
é a mídia social. Passada a fase inicial de
euforia do mercado, começam a aparecer
casos consistentes de utilização das mídias
sociais no processo de aproximação e rela-
cionamento com os consumidores, tão vital
para as marcas no cenário atual. E a quar-
ta é o mobile marketing. Mais importante
que o crescimento do número de pessoas
com celular no País é o crescimento da uti-
lização do aparelho para funcionalidades
além de voz. Os chamados serviços de va-
lor agregado, como downloads de conteúdo
(aplicativos, games, ringtones, wallpapers)
e internet pelo celular para navegação e
consulta de e-mail, mudam a rotina das
pessoas e das empresas. Já temos mais de
11 milhões de pessoas navegando pelo ce-
lular no Brasil, e esse número deve aumen-
tar muito até o fim do ano".

Não há crise significativa nos investi-
mentos de comunicação online no País.
Este segundo semestre será melhor. E o
crescimento seguirá inevitável nos anos

que virão. Colaborou Antônio Carlos Santomauro
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