
Se o Brasil é a bola da vez, a co-
municação digital tem mostra-
do um resultado positivo no pla-
car dessa partida. Com cresci-
mento médio estimado em 13%
ao ano até 2015, a publicidade
na internet será o nicho de
maior crescimento no país. O
aumento expressivo deve supe-
rar o impresso como opção de
anúncio até 2012, e ficar atrás
apenas da televisão, é o que
aponta o "Panorama Global de
Mídia e Entretenimento", elabo-
rado pela consultoria PwC. "Em
cinco anos os atuais US$ 442 bi-
lhões de investimentos na área
alcançarão os US$ 578 bilhões
em todo o mundo, com expecta-

tiva média de crescer 5,5% ao
ano", diz Estela Vieira, sócia e di-
retora de mídia e entretenimen-
to da PwC.

Os consumidores também
têm se rendido ao meio on-li-
ne. No ano passado 26% dos gas-
tos com mídia e entretenimen-
to foram destinados ao mercado
digital e a previsão é que essa fa-
tia chegue a 33,9% em 2015. An-
tenadas a tendências como es-
sa, grandes empresas têm volta-
do suas campanhas para a inter-
net, como é o caso do Itaú.

Para o lançamento da iConta,
conta-corrente destinada a clien-
tes que queiram utilizar exclusiva-
mente os canais eletrônicos do
banco para suas movimentações
financeiras, o Itaú criou uma cam-
panha para o público da Web.

"Apesar de, num primeiro mo-
mento, terem sido produzidas pe-
ças para revistas e TV, o trabalho
agora tem sido totalmente volta-
do à internet, pois este conceito
adere ao público que queremos
atingir", diz Fernando Chacon, di-
retor de marketing do banco.

A campanha, construída pela
agência DM9DDB, ainda inclui
exibição de stand up comedy do
apresentador e humorista Mar-
co Luque, personagem do anún-
cio. A transmissão será ao vivo
pela web no próximo dia 21, por
meio do Youtube, canal de ví-
deos do Google. "O fato do Lu-
que ter iniciado sua carreira e
construído sua popularidade
por meio da internet faz com
que ele represente muito bem o
meio digital", afirma. ■

Cannes

Publicidade on-line
supera impressa em2012

Além de concorrer a prêmios,
algumas agências brasileiras
também participarão de
forma diferente e levarão
informações de ações do
Brasil para a comunidade
internacional da área. A filial
brasileira da Rapp apresenta
no último dia um workshop
sobre o desenvolvimento dos
canais de comunicação
tradicionais e das novas mídias
digitais utilizadas por aqui.
A oficina será comandada pelo
presidente da agência para
o Brasil e América Latina,
Abaetê Azevedo. "Que temos
um ótimo carnaval e um
futebol-arte todos já sabem,
agora eles querem descobrir
como pensamos e realizamos",
diz o executivo que destaca
que o escritório da Rapp
no Brasil é o quinto maior
do mundo entre as filiais
da agência. "Isso representa
a força que o país tem no
exterior". Azevedo levará
quatro projetos candidatos
a prêmio e revela que o
Grupo Omnicom, holding de
197 agências pelo mundo,
entre elas a Rapp, quer
expandir os negócios pela
América Latina onde tem
apenas 19 marcas. "Executivos
do Omnicom estiveram aqui
no Brasil na semana passada.
Com a conclusão do projeto
nós vamos fornecer a
infraestrutura e a experiência
no mercado brasileiro,
a princípio", diz o presidente.
A AgênciaClick Isobar e a
fabricante de automóveis
Fiat promoverão juntas um
seminário sobre o projeto
Fiat Mio. O carro conceito
desenvolvido pela montadora e,
apresentado no ano passado,
foi criado a partir de uma
ação que teve colaboração de
11 mil consumidores de mais
de 160 países que enviaram suas
ideias sobre aquele que seria um
carro do futuro. Pedro Cabral,
presidente da Isobar; Abel Reis,
presidente da AgênciaClick Isobar
e João Batista Ciaco, da Fiat,
farão a apresentação do projeto.
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