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DIGITAL

Em busca do 
próximo bilhão
A inclusão dos buscadores no faturamento da internet duplica o segmento, que passa 
revistas e se prepara para ser o segundo meio mais importante da publicidade

Por SÉRGIO DAMASCENO sdamasceno@grupomm.com.br

Pela primeira vez no Brasil, o search 
(serviço de busca) compõe a conta 

de publicidade da mídia digital. Com a 
adição, esse segmento deverá movimen-
tar R$ 3,040 bilhões até o  nal deste ano, 
o que coloca a internet como o terceiro 
meio no ranking do faturamento publici-
tário, atrás apenas da TV aberta e dos jor-
nais. O Internet Advertising Bureau (IAB) 
acaba de divulgar essa projeção basea-
do no fato de que os principais serviços 
de busca — Google, Yahoo, Bing (Micro-
soft), Buscapé e Ask — gerarão um volume 
equivalente a R$ 1,520 bilhão. Com esse 
montante, somado à publicidade digital 
de display (R$ 1,520 bilhão conforme os 
dados de abril do Projeto Inter-Meios), 
a mídia digital totaliza os R$ 3,040 bilhões 
estimados para o  m de 2011.

Se o número se confirmar, a participa-
ção dos meios digitais no bolo publicitário 
total passará dos atuais 4,6% (apenas dis-
plays) para algo entre 8% e 10% (displays e 
search). O IAB, que opera em 47 países, e 
já adota o procedimento em outros locais, 
resolveu replicar o modelo no Brasil. Nes-
se contexto, a metodologia usada pelo IAB 
para chegar ao R$ 1,520 bilhão gerado pe-
los buscadores baseia-se no mesmo cálcu-
lo feito para os demais países, com ligeiras 

No entanto, o aparente salto de 4,6% 
de share para algo perto de 10% deve ser 
analisado com cuidado. Para chegar a es-
se percentual e elevar a categoria inter-
net à terceira mídia geradora de publici-
dade, o IAB usa o faturamento total pu-
blicitário projetado para este ano, pelo 
Projeto Inter-Meios, que é de cerca de 
R$ 29 bilhões (considerando uma estima-
tiva de 10% de crescimento em relação a 
2010). E soma o R$ 1,5 bilhão da receita 
dos buscadores, agora revelado, para se 
chegar ao total de R$ 30,3 bilhões. São 
projeções e todas para o período que se 
encerra ao final de dezembro deste ano. 
O share anterior da internet, de 4,64%, é 
calculado sobre o investimento em mídia 
total de 2010, que foi de R$ 26,2 bilhões. 
Esse dado, do Projeto Inter-Meios, leva 
em conta apenas o display como gerador 
de receita da internet.

Segmento
E a mídia digital deve tomar mais forma 

ainda como segmento. Neste mês de agos-
to, a Associação Brasileira das Agências 
Digitais (Abradi) deve divulgar o Censo 
Digital, uma extensa pesquisa feito com 
370 agências em todo o País, e decidiu 
consolidar toda a cadeia de valor digital 
— mídia, search, produção de conteúdo 
etc. — para anunciar que apenas a parte 
de serviços (produção de games, aplica-
tivos, sites, hotsites, portais e tudo o que 
se relaciona ao desenvolvimento na in-
ternet) movimenta entre R$ 1,5 bilhão e 
R$ 2 bilhões anuais.

Com isso, o segmento digital adquire 
robustez: o presidente da Abradi, César 
Paz, afirma que o setor todo forma uma 
pequena fortuna estimada entre R$ 4,5 
bilhões e R$ 5 bilhões. Nessa conta en-
tram a mídia de display (dado do Inter-
Meios), de busca (IAB) e a parcela de ser-
viços (Abradi). “Não dá para cobrir a co-
municação digital só com compra de mí-
dia ou com compra de mídia associada ao 
search ”, argumenta. Somente para com-
parar, o mercado de aviação gira entre R$ 
8 bilhões e R$ 9 bilhões.

O chairman da Isobar Global e CEO da 
Isobar Brasil, Pedro Cabral, que foi pre-
sidente do IAB antes da gestão de Fabio 
Coelho, relembra que, há 1,5 ano, a enti-
dade calculava que a receita dos busca-
dores poderia ser de, em média, 35% do 
bolo total. Era um número conservador, 
admite. Somada à produção, o dado já 
revelava um segmento em torno dos R$ 
3 bilhões. 

Cabral diz acreditar 100% nos núme-
ros do IAB. Mesmo porque o comandante 
da entidade (Fábio Coelho) é também o 
principal executivo do Google no Brasil, 
o player dominante das buscas no País. 
E o vice-presidente de veículos do IAB é 
Marcos Swarwsky, da Microsoft Adverti-
sing, proprietária do Bing.

“Sabemos que a internet é o terceiro 
meio há muito tempo e está nos calcanha-
res do jornal. O qual ultrapassará em um 
ou dois anos. Isso não significa que seja 
ruim para jornais e revistas, pois há uma 
migração da receita do papel para o onli-
ne”, argumenta Cabral. O executivo des-
taca que a receita de busca não está con-
centrada apenas nos anunciantes Top 100 
ou Top 200: “Vem também das pequenas e 
médias empresas que antes não significa-
vam nada e somente anunciavam em guias 
e listas”. Isso é um dos méritos do Google e 
da internet, ressoa o sócio-diretor executi-
vo da ID\TBWA, Igor Puga. “Os buscado-

variações, segundo o qual, na publicidade 
online, 50% do faturamento são gerados 
por displays e 50% por serviços de busca. 
“É um novo parâmetro. A mídia digital fi-
ca, dessa forma, acima do meio revista e 
atrás apenas dos jornais e da TV aberta. E 

passa a representar cerca de 10% do total. 
É uma oportunidade para o mercado tra-
balhar com o dado certo e trata-se de um 
trabalho conjunto elaborado pelas agên-
cias e veículos”, afirma Fábio Coelho, pre-
sidente do IAB Brasil.

Faturamento internet 
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Fonte: IAB
(*) Projeção

variações, segundo o qual, na publicidade 
online, 50% do faturamento são gerados 
por displays e 50% por serviços de busca. 
“É um novo parâmetro. A mídia digital fi-

passa a representar cerca de 10% do total. 
É uma oportunidade para o mercado tra-
balhar com o dado certo e trata-se de um 
trabalho conjunto elaborado pelas agên-

em R$ bilhões
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Análise

Levou tempo para que os buscado-
res entrassem no bolo publicitário, 

com sua importantíssima participação 
no volume gerado pela internet. Com 
a divulgação dos novos dados e meto-
dologia do IAB confirma-se o que já se 
estimava no mercado: que a fatia abo-
canhada pelo search chegava a ser me-
tade do total investido na mídia digital. 
Por isso, era essencial que fosse consi-
derada a participação de players como 
Google e Yahoo no cálculo do montan-
te movimentado pelo meio. 

Em fevereiro passado, quando o presi-
dente da entidade, Fabio Coelho, foi anun-
ciado como novo diretor geral do Google  
Brasil, foi levantada a questão por este 
Meio & Mensagem se o gigante das bus-
cas passaria a reportar seus números ao 
Projeto Inter-Meios, que faz a projeção 
do investimento publicitário no Brasil. O 
Google, principal nome do search no mun-
do, ainda não tinha seus números repre-
sentados nas estimativas do IAB Brasil.

Com essa correção, o mercado pode, 
enfim, ter uma medição mais acurada 
de quanto se investe na mídia digital. 
Ter essa participação entre 8% e 10% do 
bolo dá um peso mais real ao meio. Po-
de-se ter uma perspectiva mais honesta. 

Mas há um aspecto a ponderar: da mes-
ma forma que se medem audiências por 

distintas métricas, calcular quanto a inter-
net movimenta pode abarcar diferentes 
critérios. É preciso ponderar que o digital 
é mais do que mídia. É serviço, comércio, 
canal de comunicação interpessoal, entre-
tenimento. Se todas as áreas forem soma-
das, sem uma análise acurada, corremos 
o risco de ir além da realidade.

Também vale salientar que boa par-
te da receita amealhada pelos buscado-
res não passa pelas agências de publi-
cidade. É faturamento sustentado por 
pequenas e microempresas. 

Outro ponto a considerar antes que 
exagerem e digam que o impresso tem 
seus dias contados: muitas empresas 
originadas no ambiente off-line repor-
tam suas receitas vindas de sites e por-
tais exatamente no meio digital. É algo 
que não se pode esquecer.

Há mais uma observação. Comparado 
ao ritmo dos últimos anos, é possível que 
a internet tenha um crescimento de 40% 
(juntando portais e buscadores). É um 
índice significativo. Trazendo o merca-
do norte-americano à cena vemos que no 
primeiro trimestre deste ano a alta sobre 
o período anterior foi de 23%, de acordo 
com o IAB do País. O faturamento foi de 
US$ 7,3 bilhões. mas, sim, eles têm outra 
realidade, diferente da nossa.

Lena Castellón

Enfim, nos aproximamos da realidade

res têm uma parcela importante de gran-
des anunciantes sim, mas também trou-
xe o pequeno anunciante. O volume total 
não vem apenas dos grandes”, diz Puga.

Investimento das marcas 
O share de 10% que o IAB projeta para 

o digital, porém, nem sempre retrata os 
orçamentos reais que as marcas destinam 
ao meio internet. O número é bastante 
flutuante quando se trata do percentual 
que é investido: pode ir de 2% do budget 
a 15%. O que dá, em média, 7,5%. Isso no 
Brasil. Nos EUA, a média está em 15%, ou 
seja, as empresas investem o dobro no 
meio digital. Puga chama a atenção pa-
ra o fato de que, nos EUA, no entanto, o 
cálculo é diferente e abrange o share de 
comunicação, e não apenas o de mídia. 
Portanto, o número norte-americano não 
é um parâmetro exato para qualificar o 
mercado brasileiro.

A vice-presidente de mídia e business 
da DM9DDB, Mônica de Carvalho, defen-
de que tudo é digital e que essa separa-
ção entre os meios nem deveria mais ser 
debatida. No entanto, aponta um núme-
ro: 13%. É a média que o anunciante in-
veste no digital. Mônica diz que, se o in-
vestimento em search no exterior é uma 
realidade, no Brasil ainda não é significa-
tivo. “Os anunciantes têm investimentos 
extremamente fortes em search, mas o 
display ainda é maior”, afirma.

Cabral, que viveu um período nos EUA, 
afirma que há uma aceleração grande do 
digital no País. E aponta um estudo que 
demonstra que o tempo que as pessoas 
passam na internet (audiência) no Brasil 
é maior do que o volume de anúncios fei-

to no meio. “Porque ainda precisamos de 
formatos que tenham efetividade”, expli-
ca. “Ainda temos a cultura em torno dos 
vídeos de 30 e 60 segundos para TV. E o 
vídeo online é o formato que mais cres-
ce. Mas, no Brasil, isso ainda não é ver-
dade”, emenda. 

O executivo aponta um fenômeno nos 
EUA, o vídeo on demand (VOD), lidera-
do pela Netflix (que chega ao Brasil em 
setembro): a empresa já representa 23% 
do tráfego de internet nos EUA, com pi-
cos de 30%, e ultrapassa o BitTorrent (de 
downloads piratas de conteúdo). “Pela 
primeira vez, há mais downloads de bits 
pagos do que de bits piratas. O mercado 
está mudado e o conteúdo digital passa 
por um processo de qualidade — seja por 
meio da Netflix, pelos apps (aplicativos) 
ou games online. E conteúdo de alta qua-
lidade que precisa ser pago pelo usuário. 
A propaganda, com algum delay, acom-
panha isso. E as marcas e agências têm 
de acompanhar também”, resume Cabral.

Classificados virtuais
O próximo passo do IAB, após a con-

solidação dos serviços de buscas, é depu-
rar os classificados digitais. Será o último 
bastião do meio online a ser incorporado 
como publicidade digital. Nesse contexto, 
grandes portais de classificados deverão 
ser incorporados pelos números do IAB. 

Entre eles, estão nomes como Mercado 
Livre (classificados de produtos, principal-
mente eletrônicos, e de leilões virtuais), 
Par Perfeito (de relacionamentos) e Zap 
(de imóveis). Com isso, fecha-se o círcu-
lo da mídia digital. A previsão é que essa 
incorporação ocorra até o ano que vem.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1470, p. 36-37, 1 ago. 2011.




