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Ferramentas permitem maior integração da propaganda ao conteúdo 
 
A publicidade navega sem limites no território livre da internet. 
 
Gigantes da rede, como Microsoft, Google e Yahoo!, investem em novas tecnologias, 
reinventando a relação do marketing com os usuários. Fotos postadas nas páginas on-line 
ganham “links” que permitem a venda de roupas e produtos. Banners se expandem, ganhando 
a forma de novos sites móveis. São essas inovações que têm feito o internauta clicar de cinco 
a 15 vezes mais nos anúncios, apontam pesquisas feitas nos EUA. 
 
A maioria desses novos recursos está presente apenas em sites americanos. 
 
Mas, aos poucos, a “nova publicidade” chega ao Brasil, prometendo impulsionar os negócios 
por aqui. Em 2009, até novembro, segundo dados do Projeto InterMeios, da revista Meio & 
Mensagem, o marketing na internet cresceu 23,2%, chegando a R$ 827 milhões. 
 
Foi o segmento que mais avançou no país. O mercado total de publicidade faturou apenas 2% 
a mais, chegando a R$ 19,808 bilhões. 
 
Além dos R$ 827 milhões, a internet faturou cerca de R$ 500 milhões apenas com os links 
patrocinados, no qual a Google tem fatia de 90%. Segundo Max Petrucci, presidente da 
agência de publicidade Garage, a propaganda na internet tem muitas vertentes. 
 
Segundo ele, o potencial do país ainda é enorme, já que a rede responde por 5% das receitas: 
Nos Estados Unidos, a internet abocanha 12% dos investimentos em marketing, e no Reino 
Unido, 27%. No Brasil, a meta é que o faturamento tenha alta de 30% este ano. 
 
Cerca de 20% do espaço na rede são ocupados por fotos, apontam pesquisas. 
 
Foi de olho nesse dado que nasceu a Pixazza, empresa de tecnologia com sede na Califórnia. A 
companhia criou uma ferramenta chamada de “Shop the look” (Compre a imagem), que 
transforma fotos em produtos. Funciona assim: ao passar o mouse em cima de uma foto em 
algum site de fofocas, a ferramenta identifica as roupas que a celebridade usa e oferece ao 
usuário a possibilidade de comprar o mesmo “look” em alguma rede de varejo. 
 
Segundo a empresa, o objetivo é expandir o serviço para fotos de pontos turísticos e de design 
de interiores. 
 
Assim, é possível vender pacotes turísticos e móveis. Para Leandro de Paula, diretor da 
Microsoft, as inovações criadas no exterior chegam rapidamente ao Brasil. Ele destaca, por 
exemplo, uma ferramenta que acabou de ser criada. É um banner que, ao passar o mouse, se 
expande e oferece uma série de informações, como se fosse um site dentro de um outro site. 
 
Não é preciso sair de onde o internauta está para acessar o conteúdo publicitário. Com a 
avalanche de informações na web, é difícil tirar a pessoa de onde ela está. Onde tem 
audiência, a publicidade vai junto — explica de Paula. 
 
A Microsoft também investe em publicidade para o seu sistema de buscas. Nos EUA, com o 
Bing, o internauta pode fazer buscas de preços de passagens e de compras em uma espécie de 
serviço com publicidade. A empresa faz parceria com empresas aéreas e de varejo, o que lhe 
permite oferecer até desconto para seus usuários. 
 
O serviço, porém, não está disponível para empresas brasileiras. 
 
No Brasil, o Google acaba de disponibilizar o seu serviço de mapas nos links patrocinados 
durante os serviços de busca. Nesse caso, a publicidade nem parece publicidade, já que o 



sistema oferece localização no mapa, resenhas e telefones de restaurantes, concessionárias, 
livrarias ou qualquer outra coisa que o internauta desejar. 
 
Estamos integrando o link patrocinado no serviço de busca. Há muita inovação ainda nessa 
área. Nos EUA, ao procurar algum produto, o sistema já oferece opções de compra. A ideia é 
não invadir a privacidade do usuário — diz Regina Chamma, responsável por produtos de 
publicidade do Google no Brasil. 
 
David Reck, diretor da Enkel, agência especializada em publicidade digital, ressalta que os 
vídeos também chamam a atenção da indústria publicitária. Segundo ele, empresas, além de 
criarem filmes interativos, no qual o internauta pode até criar um fim, estão adicionando 
legendas (comentários) para identificar seus produtos nos filmes. Há ainda a criação de links 
dentro dos vídeos que remetem o usuário para outra página da internet. 
 
O vídeo é uma oportunidade que está surgindo e deve crescer muito. 
 
Sempre há opções de mídia na rede. O próximo passo são as redes sociais. 
 
Pesquisa da comScore revela que nos EUA a maior parte das campanhas publicitárias é 
institucional, sem apelo comercial. Dos US$ 186 bilhões aplicados em 2008, US$ 118 bilhões 
foram destinados a reforço de marca. Os outros US$ 68 bilhões tiveram foco em vendas, como 
links patrocinados. 
 
A internet já deixou de ser um canal alternativo, com mais aplicações. 
 
Percebemos em pesquisas que campanhas de marca feitas na internet têm mais impacto entre 
os consumidores do que as feitas na televisão — afirma Alex Banks, vice-presidente para 
América Latina da comScore. 
 
Segundo Marcelo Ponzoni, diretor da agência Rae,MP, o público quer ter sensações e 
experiências mais inteligentes e criativas: A propaganda voa atrás de soluções inesperadas. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 mar. 2010, Economia, p. 36. 


