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O Facebook Inc. tem atraído mais anunciantes, mas os publicitários ainda tentam determinar 
exatamente quanto valem esses anúncios. 
 
Dados recentes da comScore Inc. mostram que 24% de todos os anúncios do tipo banner dos 
Estados Unidos foram para o Facebook em setembro - mais que o dobro de qualquer outro 
site. Mas o Facebook está longe de conquistar também um quarto dos orçamentos de grandes 
anunciantes. A empresa fatura apenas 9,5% dos gastos em anúncios banner nos EUA, 
segundo a firma de pesquisa de mercado eMarketer Inc. 
 
A diferença ressalta o poderio crescente do Facebook na briga pelos dólares da publicidade on-
line - e também os obstáculos à sua frente. A empresa, sediada em Palo Alto, Califórnia, ainda 
tem muito que evoluir para expandir o que poucos anos atrás ainda era uma negócio 
publicitário minúsculo. 
 
Mas alguns anunciantes continuam a questionar se as pessoas prestam mesmo atenção a 
anúncios em sites de relacionamento social, e a se perguntar se realmente eles conseguem 
fazer com que as pessoas comprem um carro, por exemplo. 
 
O preço dos anúncios no Facebook tende a ser mais baixo que em outros sites. Várias agências 
calculam o preço de um anúncio no Facebook nos EUA na faixa de US$ 2 a US$ 8 para cada 
1.000 visualizações, a depender das opções de direcionamento e onde a peça é exibida no site. 
Outros sites considerados premium podem cobrar até US$ 15. 
 
Determinar o retorno do investimento num anúncio que ganha atenção de um usuário do 
Facebook mas não gera uma venda é um desafio real. "É uma questão de garantir que 
estamos obtendo deles o mesmo valor" que os anúncios mais tradicionais disse Shiv Singh, 
que comanda a parte digital da PepsiCo Americas Beverages, da PepsiCo. 
 
Singh considera promissor o recente esforço do Facebook para incluir interatividade em 
anúncios do tipo banner. "O segmento de propaganda banner e o mundo dos sites de 
relacionamento social precisam se unir", diz ele. 
 
A diretora operacional do Facebook, Sheryl Sandberg, disse ao Wall Street Journal que o 
crescimento na parte publicitária do site é "vertical" e "muito sadio". A empresa não divulga o 
faturamento publicitário, mas a eMarketer o calcula em US$ 1,28 bilhão. 
 
 
"Nossos anúncios exibem um impacto maior porque permitem que as pessoas interajam com 
eles e os compartilhem com os amigos", disse Sandberg. "Pela primeira vez é possível fazer 
marketing boca a boca numa escala vasta." 
 
Um porta-voz do Facebook não quis comentar os preços das propagandas no site, mas disse 
que a empresa tem conseguido manter seus preços mesmo com a crise na economia. 
 
Parte do motivo para a diferença entre a escala do Facebook e o faturamento que obtém dos 
anúncios é que o Facebook vende boa parte deles de acordo com a fórmula de pagamento por 
click obtido, em que os anunciantes pagam se o usuário clicar no site. Quanto mais pessoas 
clicarem, mais cara fica a campanha. 
 
Embora os preços sejam relativamente baixos, o número de pessoas que visitam o Facebook é 
tão grande que o barato fica caro rapidamente, dizem anunciantes. 
 
O site tem se mostrado um bom destino para os anunciantes que buscam uma resposta direta, 
como os sites que oferecem promoções num único dia. Anunciantes como a PepsiCo, a 
American Express e a varejista americana de eletrônicos Radio Shack têm usado o site para 
veicular anúncios que levam as pessoas a páginas interativas de suas marcas no Facebook, e 



incentivam as pessoas a declarar seu gosto pela marca, o que tem o potencial de iniciar um 
diálogo sobre o produto no site. 
 
David Fischer, vice-presidente de propaganda e operações mundiais do Facebook, disse que os 
anunciantes estão apostando no site não apenas para serem vistos, mas também porque 
apreciam a maneira como ele permite que as pessoas discutam as marcas com os amigos, 
disse ele. 
 
Os recursos de direcionamento de anúncios do Facebook também são um atrativo importante, 
disse ele. O Facebook usa a informação que os usuários colocam no perfil para direcionar 
anúncios, mas não compartilha dados específicos com anunciantes. 
 
O crescimento exponencial dos anúncios no Facebook tem repercussões para os concorrentes, 
e pode pressionar uma queda no preço dos anúncios de outros sites importantes. O diretor-
presidente da AOL, Tim Armstrong, disse semana passada que o Facebook é o concorrente que 
está conseguindo conquistar uma fatia cada vez maior dos gastos dos anunciantes. 
 
Algumas agências de publicidade dizem que o Facebook está se restringindo ao vender 
anúncios limitados a pequenas caixas no canto da página que podem ter uma imagem, um 
vídeo ou uma linha de texto. Os grandes anunciantes preferem as propagandas mais 
sofisticadas, com gráficos interativos e que tomam a tela inteira. Mas o Facebook afirma que 
tem recebido menos reclamações quanto a isso. 
 
Algumas agências afirmam também que o valor real de anunciar no Facebook depende dos 
dados sobre os usuários. Elas gostariam que o Facebook distribuísse ou vendesse seus dados 
para ajudar a direcionar anúncios em outros sites. Mas Fischer disse que o Facebook não 
cogita atender a esses pedidos. "Não vendemos esses dados e também não os distribuímos", 
disse ele. 
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