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Marili Ribeiro

É fato que a banda larga é lenta
na maioria das cidades onde ela
chega no Brasil. Baixar arquivos
pesados, com capacidade restri-
ta, é um tormento. Fora isso, os
preços dos serviços de acesso
são altos. Com esse cenário de
fundo, o País teria todas as pre-
condições para ser um dos lan-
terninhas no consumo de inter-
net. Ledo engano.

O Brasil ocupa a terceira posi-

ção em páginas visitadas nas re-
des sociais, atrás de EUA e Rús-
sia. No portal de vídeos do You-
Tube, o País também não faz
feio. Está entre os cincos maio-
res usuários no mundo. Os da-
dos são da consultoria america-
na comScore, especializada em
serviços online. Nesta semana
Greg Dale, diretor global de ope-
rações e também um dos funda-
dores da empresa, chega a São
Paulo para apresentar em deta-
lhes o retrato do consumo digi-

tal dos brasileiros. Ele será um
dos palestrantes do ProXXima,
evento sobre negócios da comu-
nicação digital que acontece
nesta quarta e quinta-feira.

Segundo dados da consulto-
ria, mesmo com as limitações
de infraestrutura, a audiência
da internet no Brasil cresce
20% ao ano, contra uma média
mundial de 8%. E há mais de 40
milhões de brasileiros que aces-
sam a internet em casa ou no
trabalho, o que torna o País o

oitavo mercado do mundo en-
tre os maiores consumidores
de bit e bites.

Potencial. Dale diz que o País
é uma das principais apostas da
empresa. “É o maior mercado
na América Latina, uma região
que é muito importante para
nossos planos de expansão. O
Brasil cresceu mais que os ou-
tros países da região e tem o nos-
so maior escritório comercial”.
Instalada em São Paulo, a filial

da empresa americana tem no
portfólio 70 clientes – entre
agências de propaganda, por-
tais, empresas de comunicação
e companhias dos setores auto-
mobilístico, aéreo e varejo – pa-
ra os quais monitora 40 mil si-
tes e canais online. A comSco-
reé concorrente da consultoria
Ibope Nielsen Online, joint-
venture entre a empresa de pes-
quisas brasileira Ibope e ameri-
cana Nielsen.

Uma das maiores preocupa-

ções dos executivos de marke-
ting das companhias é medir e
controlar os resultados de seus
investimentos. Cuidado que se
redobra diante da enorme seg-
mentação do universo digital já,
por si, bastante intimidadora
para uma empresa monitorar
suas marcas e imagem corpora-
tiva, hoje ativos relevantes em
seus negócios. Por isso mesmo,
mais do que registrar a audiên-
cia online, as empresas que pres-
tam serviços nesse setor se es-
meram em vender capacidade
de análise dos resultados de for-
ma a tornar eficiente a aplica-
ção das verbas publicitárias.

Dale da comScore, porém,
não foge à regra da pregação
usual do meio marqueteiro.
Campanha para dar resultado
de vendas tem que casar ações
online e offline. “Fizemos uma
pesquisa significativa sobre
construção da marca online e
concluímos que o clique não po-
der ser métrica para avaliar o de-
sempenho de uma campanha
online, porque poucas pessoas
realmente clicam em anún-
cios”, constata Dale.

Fundada em 1999 e com
ações listadas na Nasdaq desde
2007, a comScore acompanha
mais de três milhões de sites em
170 países.

Brasileiro é
3º maior usuário
de rede social
Mesmo com banda larga precária, Brasil é um dos maiores
consumidores globais de internet, diz a consultoria comScore
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Crianças no foco do Activia

63% da audiência no
Brasil são de usuários
entre 15 e 35 anos

DIVULGAÇÃO

Após convencer as mulheres
dos benefícios de Activia, a Da-
none resolveu ampliar o univer-
so a ser atingindo com a sua pro-
paganda. No comercial que es-
treia hoje à noite, exibe uma si-

tuação em que crianças tam-
bém tiram proveito do iogurte.

O filme é o terceiro a adotar o
formato de minissérie, com epi-
sódios que exploram momen-
tos rotineiros de um casal. A

proposta por trás desse recurso
é reforçar o conceito de “rit-
mo”, que favorece o consumo
de Activia. Trata-se de recado
essencial para destacar o produ-
to em meio a concorrência - o
iogurte só tem efeito se usado
regularmente.

O acerto na escolha dos ato-

res para viver as histórias cria-
das pela agência de propaganda
Young & Rubicam, Denise Fra-
ga e Evandro Mesquita, torna
os personagens cativantes. O
humor presente no repertório
de ambos, amigos de longa da-
ta, foi incentivado no comercial
e dá resultado. / M.R.Humor. Evandro quer o último e diz que criança “não” pode
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