
COM OUTRA ENERGIA
DE ACORDO COM RELATÓRIO DO GROUPM, UNIDADE DO WPP GROUP ESPECIALIZADA
EM GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM MÍDIA, A INTERNET CAPTARÁ 15% DO ORÇAMENTO
PUBLICITÁRIO MUNDIAL JÁ NESTE ANO

Graças, em grande parte, ao aporte da
opção móvel e às buscas, bem como à
migração contínua dos anunciantes dos
canais tradicionais para os não conven-
cionais, os experts do GroupM (Media-
Com Worldwide, Media Edge, Mindsha-
re e Maxus, todas integrantes do WPP
Group) projetam para o investimento
global em publicidade pela internet um
aumento de 11% em 2010, o que, em ter-
mos absolutos, se aproxima de US$ 65
bilhões e representa 15% do total dos
meios medidos. Segundo um relatório do
GroupM que cobre 36 países, a participa-
ção das alternativas digitais no total do in-
vestimento publicitário mundial passaria
de 3,1% em 2001 para 14,6% em 2010,
com o crescimento da internet reforçado
pelo achatamento e posterior queda de
investimento em mídia tradicional.

LEIS QUE SÃO CUMPRIDAS
"Por muito tempo, o foco esteve no rá-
pido crescimento do Google", disse Rob
Norman, CEO do GroupM. "Hoje, ga-
nhou espaço o poder das listas 'orgâni-
cas', que permitem promover e captar
a atenção e a vontade manifestada de
consumidor a consumidor nas redes so-
ciais e nos blogs", ou seja, o SEM (Search
Engine Marketing, inclusão paga de um
site nas páginas de resultados) cede
posições diante do SEO (Search Engine
Optimization], processo que permite
melhorar a presença na web, o volume
ou a qualidade do tráfego de um site de
maneira natural, algorítmica ou, em
outras palavras, orgânica. "O SEO se
converteu em marketing da intenção e
está saindo das páginas de resultados
para os gráficos sociais", conclui Nor-
man. A publicidade online tradicional,
entretanto, é a opção quando se tra-
ta de avaliar com exatidão o retorno

sobre o investimento publicitário.
Assim, quando, em 2010, os espaços

de publicidade nos sites retrocedem -de
39% em 2006 para uma projeção de 34%,
os mecanismos de busca vistos como
mídia passam de 38% para 43%, com
estimativa de investimento de US$ 25 bi-
lhões e crescimento de 12%.

ALMA DE ESPECTADOR
As redes e os meios sociais, que provo-
caram tanto alvoroço como fenômeno
cultural, continuam atraindo crescente
interesse e, com ele, multiplicando de
maneira extraordinária o nível de adoção
e interação dos consumidores. Nos Es-
tados Unidos, o número de pessoas que
têm acesso diário às notícias a partir de
seus dispositivos móveis duplicou no úl-
timo ano, para 22 milhões de usuários.
Entretanto, a quantidade dos que usam
meio idêntico para se conectar com as

redes sociais quadruplicou no mesmo
período, para 9 milhões.

Além do entusiasmo, as redes não ge-
ram por enquanto um retorno sobre o in-
vestimento condizente com o tempo total
de uso ou o número crescente de impres-
sões disponíveis em decorrência do au-
mento da população de usuários, e está
em discussão se o farão realmente em
algum momento. No universo das atuais
opções, elas são, de certa maneira, eclip-
sadas pelos novos "favoritos" do mundo
digital: os vídeos. Como a experiência de
ser "espectador" pela internet melhorou
sensivelmente da mesma forma que a
disponibilidade de opções e a qualidade
do conteúdo, é cada vez maior o núme-
ro de consumidores adeptos a vê-los e
distribuí-los. Puro marketing viral.
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