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A despeito do potencial de
interação com o consumidor,
web ainda é menos de 5%
de investimentos publicitários

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

A inflação na mídia offline (fora
da internet) é maior que na on-
line. Contudo, o anunciante
ainda vê nas publicações im-
pressas, na televisão e no rádio o
seu porto seguro. Isso explica
porque somente 4% do bolo pu-

blicitário é revertido para a in-
ternet. Os produtos de consumo
de massa ainda enxergam a web
com timidez, explica Eduardo
Bicudo, CEO da Wunderman.

A internet está mesmo
roubando a verba publicitária?
Quando você olha o potencial
gigantesco que os meios digitais
têm para atingir e criar uma in-
teração com o consumidor, per-
cebe que isso não se reflete em
investimentos. Embora os gastos
com mídia digital tenham cres-

cido, eles ainda são pequenos
em relação ao bolo total de
anúncios. Na Inglaterra, o meio
digital recebe mais investimento
que a TV a cabo. Mas não é essa
situação que vivemos na Améri-
ca Latina e nem no Brasil.

Mas os investimentos
em internet estão
crescendo, não?
Sim. Tenho clientes que investem
mais de 60% da verba em mídia
digital. Geralmente são grandes
empresas de consumo, ligadas à

tecnologia e à internet. A partir
de uma ação com o Windows 7,
atingimos uma gama grande de
consumidores. A Dell também
tem conduzido investimentos
crescentes em mídia digital.
Agora, se formos olhar par um
produto como sabão em pó, eu já
não sei se o meio digital seria o
ideal. Há dúvidas de que a inter-
net atinja o nível de eficiência
conquistado por outros meios. ■

Sabão em pó não se vende na internet
ENTREVISTA EDUARDO BICUDO CEO da agência de publicidade Wunderman
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Um touro descontrolado trepou ontem nas arquibancadas de uma arena na cidade de Tafalla, perto de Pamplona,
na Espanha, durante uma tourada. Segundo informações da agência de notícias AFP, pelo menos 30 pessoas se feriram.

TOURADA DO TERROR

“Na Inglaterra,
o meio digital
recebe mais
investimento
que TV a cabo.
Mas não é
o que ocorre
no Brasil”
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Cozinha do futuro
A rede de móveis sueca Ikea, que serviu de inspiração para a brasileira
Tok & Stok, divulgou nesta semana uma imagem brincando com a ideia
de qual seria a cozinha do futuro (veja a imagem ao lado). O projeto
futurista prevê uma geladeira com uma tela interativa em três dimensões,
superfícies auto-limpantes, fogão com controle remoto e prateleiras
retráteis, além de armários com altura ajustável. E o mais estranho:
uma impressora 3D, que imprime os alimentos camada a camada.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.
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