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Dados do Ibope apontam que 40% da população brasileira, cerca de 64 milhões de pessoas, 
estão conectadas à internet no Brasil. Apesar desse volume, os anunciantes só destinam 4% 
dos seus orçamentos de comunicação para ações na rede de computadores no País, pouco 
mais de R$ 760 milhões como contabiliza o IAB (International Advertising Bureau). Na 
avaliação de Enor Paiano, diretor de publicidade do portal UOL, é preciso olhar para a web 
como algo natural, que veio para ficar. Por isso, recomenda às agências deixarem o discurso 
de lado e unificar as áreas de criação online e offline. “Quem cria para TV também deve criar 
para internet. Essa fronteira já acabou”, disse o executivo. Ele acrescenta: “Com tanta 
audiência, acredito que os investimentos em publicidade na web ainda são muito tímidos”. 
 
Motivo de refratabilidade quase unânime, o formato pop up foi aposentado pelo UOL no final 
do ano passado. Mas Paiano ainda sente saudade. “Para cada três críticas, tínhamos 25 mil 
cliques em média nas peças. Foi um sucesso que proporcionou grande impacto nas nossas 
receitas, mas optamos por descontinuá-lo”, argumentou, lembrando que a evolução do banner 
é responsável por sua permanência como principal opção para veiculação na web. 
 
“Hoje é possível o aproveitamento automático das imagens de um comercial. É só encaminhar 
para o portal que há tecnologia para suportar e sem custo. Antes, era necessário contratar 
serviços de terceiros para viabilizar esse tipo de estratégia. O banner está na página para ser 
clicado e um bom exemplo do interesse do público é o Itaú. O banner com o relógio do banco 
tem 1,5 milhão de acessos por mês. Isso significa que as pessoas estão olhando para as 
marcas. O banner também pode ser um minissite ou uma peça conceitual como é o caso de 
“Cerveja”, da Fiat; um clássico”, afirmou Paiano. 
 
A eficácia das ações na internet não pode ser medida apenas por um dos itens de audiência. O 
conjunto é essencial e determinante. Por exemplo, uma ação de link patrocinado pode ter sido 
a abordagem que antecedeu uma compra, mas pode não ter sido determinante. Um estudo da 
Microsoft atribui pesos diferenciados para cada momento e seus respectivos impactos no 
consumidor. Um banner ou um vídeo podem ter determinado a decisão do consumidor. “Está 
comprovado que a compra envolve variantes diferentes. Há um ciclo que dá base para a 
compra, portanto muito cuidado na hora de aprovar uma verba”, recomenda o diretor do UOL. 
 
O perfil dos anunciantes é outro destaque de Paiano. Os de “Performance” contratam os 
portais de forma direta, têm pequeno porte e fazem conta de tudo, inclusive pagar pouco. Se 
uma ação não gera venda, muda o conteúdo imediatamente. Já os identificados pela rubrica 
“Tendência” têm uma preocupação maior em construção de marca, preferem a intermediação 
de agências e pagam os valores de mercado.  “O importante mesmo é sair da armadilha do 
clique”, finalizou.   
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