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O crescimento do setor de turismo aumentou também a presença de anunciantes em sites 
especializados em viagens, o que levou Decolar e Submarino Viagens, da B2W, a registrarem 
recorde na venda de publicidade em 2010. 
 
A latino-americana Decolar, com escritório em 12 países, viu seu faturamento com anúncios 
crescer 100% no Brasil, contra 40% registrado regionalmente. Os banners, principais formas 
de anunciar no site, são de companhias aéreas, órgãos governamentais e pacotes turísticos. 
Para o Decolar, o crescimento da publicidade online em geral e o aumento da categoria de 
turismo e viagem como anunciante são alguns fatores para os números registrados em 2010. 
"O decolar.com tem o maior ticket médio do e-commerce e audiência super qualificada", 
afirmou Mario Garello, gerente geral de advertising para a América Latina da Decolar. 
 
Neste ano, a empresa lançou a plataforma Dtravelnetwork.com, rede de sites com conteúdo de 
turismo da América Latina, para a venda de anúncios. A companhia buscou integrar páginas 
conhecidas do segmento, como Travei Booking, Travei Reviews e SocialMedia, para "permitir 
aproximação de 360o com a audiência". Entre os anunciantes da nova plataforma estão Sony, 
Walt Disney World, Banco do Brasil, Avianca, Hilton e Nextel. 
 
A B2W, detentora das marcas Americanas.com e Submarino Viagens, afirmou ter ampliado em 
425% a venda de publicidade no último ano. No Submarino, os anunciantes, além de banners, 
podem optar por página personalizada dentro do site e e-mail marketing, enviado para a base 
de clientes da agência. "Atualmente, possuímos  ferramentas  que analisam o comportamento 
dos usuários dentro de nossos sites. Atrelamos essas informações ao nosso ad server, que 
distribui a publicidade de forma segmentada e os anunciantes têm acesso a vários relatórios 
para mensurar os resultados", apontou a empresa. Segundo a B2W, seus maiores anunciantes 
em 2010 foram as secretarias de turismo. 
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