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Quem chegou logo após o César Cielo nas Olimpíadas de Pequim? Quem foi o vice-campeão do 
Brasileirão no ano passado? Quem é o vice-presidente da França? Ninguém se lembra de quem 
ficou com a medalha de prata. Porém, sem eles, o show não existiria. 
 
Sem os “populares” da São Silvestre, não teria festa. Porque é justamente a partir deles que 
veremos a explosão de investimentos nos meios digitais. Muita gente está empolgada com as 
oportunidades de 2010 em virtude da Copa e das Eleições.  
 
Realmente, teremos um ano excepcional, mas esses eventos não ocorrem sempre e não 
podemos depender deles. 
 
Qualquer um já viu ações interativas geniais dos maiores anunciantes do País: Bradesco, Itaú, 
Unilever, Fiat, Governo Federal. Isso sem mencionar o e-commerce. Eles desbravaram o meio 
digital, investiram quando havia dúvidas, criaram novos padrões e saíram na frente da 
concorrência. Sem exceção, investem muito mais em internet do que os 4% da média do 
mercado. 
 
Com seus acertos e erros, criaram uma massa crítica de conhecimento que inspira e influencia. 
Vários profissionais que trabalharam nessas empresas nos últimos anos lideram hoje iniciativas 
de marketing em outras instituições e levam consigo toda bagagem adquirida. São eles que 
mudarão o mercado: os responsáveis pelos investimentos de marketing das empresas que 
você não encontra hoje na web. 
 
Quem é o terceiro maior fabricante de chocolates do Brasil? A quarta maior indústria 
farmacêutica? O segundo fabricante de preservativos? Verbas publicitárias virgens de 
interatividade. Que potencial! 
 
Empresas que desconhecem o poder dos links patrocinados, grandes marcas que ainda não 
possuem um simples site, gente que ainda não conhece os cases já antiquíssimos do Burger 
King, da Coca-Cola, da Nike. Isso sem falar em obviedades como banco de dados bem 
trabalhados, e-mail marketing com pertinência ou boas posições no Google.  
 
A boa notícia: em seis meses uma empresa pode sair da sombra para tornar-se referência de 
relacionamento com seus consumidores na web e líder em melhores práticas do mercado. Só 
depende dela. 
 
As informações estão disponíveis, os eventos digitais não param de pipocar, os melhores cases 
cada vez mais bem apresentados. 
 
Os números crescentes de investimento em mídia, ainda com enorme potencial de incremento, 
aliados a inúmeros projetos mostram que mais que um meio, a internet é uma grande 
plataforma. Com foco em todos os elos da cadeia – agências, veículos e anunciantes, os 
eventos produzidos e apoiados pelo IAB, as discussões promovidas e publicações diversas têm 
ajudado o mercado a se consolidar. 
 
O fato de a entidade existir há dez anos, quando os meios digitais ainda eram apenas uma 
aposta, confere legitimidade ao órgão. 
 
O mercado já entendeu que a essência de comunicação é a mesma: uma grande ideia que seja 
capaz de mobilizar pessoas através de relevância e não meramente informação. E o IAB 
reforça que tratar meios digitais isoladamente da estratégia de comunicação e mix de meios 
também já é passado. 
 
Antes de entrar no próximo hype, há que se tratar questões de base como: definição de 
estratégias integradas, escopos claros de atuação, times dedicados e gestão. Quem começou a 



trabalhar web, por exemplo, entrando no hype do Second Life (diga-se de passagem, um 
produto bacana, porém no timing errado) talvez tenha ficado frustrado. 
 
Alguns anunciantes têm começado por redes sociais antes mesmo de um trabalho em display, 
search e métricas – tripé obrigatório. É uma opção. Talvez equivocada, porém, uma das 
belezas do meio está em conseguir mensurar a performance de suas ações. 
 
Mais uma boa notícia: anunciantes, a hora de entrar continua sendo agora enquanto o meio 
não está saturado com absolutamente todos os seus concorrentes. 4% de investimento é 
pouco? Sim. Aprender, ganhar experiência e aceitar correções através dos próprios erros, com 
4% é plenamente aceitável. Quando esses investimentos forem na casa de 20%, será então 
inadmissível.   
 
Seis meses. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 dez. 2009, p. 30.  


