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O resultado consolidado da terceira edi-
ção do Censo das Agências Digitais 

Brasileiras mostra avanço em faturamen-
to e número de agências especializadas 
em comunicação digital. O estudo esti-
ma que a receita das agências somará R$ 
1,51 bilhão (descartando os investimen-
tos em mídia) em 2011, isto é, alta de 55% 
em relação a 2010, quando foram regis-
trados R$ 970 milhões. A quantidade de 
players especializados em comunicação 
digital saltou 10% em relação ao ano an-
terior, passando de 2.518 para 2.787. Es-
se valor mantém o percentual aferido nos 
últimos três anos. Nesta edição, o estudo 
contou com a participação de cerca de 
400 agências de todo o País, incluindo 
empresas não filiadas à Associação Bra-
sileira de Agências Digitais (Abradi), to-
talizando 15% dos players em atividade. 

De acordo com o presidente da enti-
dade, Cesar Paz, esses números, além de 
expressivos do ponto de vista da formação 
de um setor da economia, demonstram 
crescimento acima de qualquer percen-
tual econômico e reforçam a relevância 
dos serviços ligados à comunicação digi-
tal no País. Paz lembra que o valor de R$ 
1,5 bilhão associados ao segmento (englo-
bando vários serviços relevantes dentro 
das agências nativas), levando em conta 
a projeção dos números de search ma-
rketing e mídia display divulgados pelo 
Interactive Advertising Bureau (IAB Bra-
sil), aproximam as receitas provenientes 
de soluções para comunicação digital da 
casa dos R$ 5 bilhões. “Do ponto de vis-
ta de faturamento e interesse de merca-
do, é o mais relevante. O que aponta, em 
um ano, crescimento acima de 50%, em 
desenvolvimento de serviços e trabalhos 
associados à comunicação digital de uma 
forma direta”, estima.  

Tomando como base os mesmos dados 
do IAB Brasil, que reportou que o fatura-
mento da publicidade digital no Brasil de-
ve fechar 2011 com 10% de share, Pedro 
Cabral, chairman da Isobar Global e CEO 
da Isobar Brasil, avalia que mesmo o Pa-
ís ainda estando abaixo da média mun-

dial no direcionamento de verbas para 
a propaganda online, o crescimento de 
agências digitais, naturalmente, aumen-
ta a importância do segmento, inclusive 
incentivando as agências que não eram 
originalmente digitais a desenvolver ou 
tentar desenvolver paulatinamente uma 
expertise digital. 

Paulo Sanna, vice-presidente de cria-
ção da Wunderman, vê na mudança de 
comportamento do consumidor um dos 
principais drivers para explicar a ascen-
são da comunicação digital no Brasil. 
Para ele, está mais perceptível o senti-
mento de que o consumidor tem usa-
do os meios digitais de maneira mais 
profunda e ampla. O executivo também 
destaca a apropriação e o desenvolvi-
mento das plataformas de comunica-
ção para as marcas. “Esse crescimen-
to do arsenal que está à disposição das 
marcas, das companhias, junto com a 
mudança do comportamento do consu-
midor, são as duas coisas que realmen-

te impulsionaram o mercado nesses úl-
timos tempos”, reforça Sanna. 

Já Mônica de Carvalho, vice-presidente 
de mídia e business da DM9DDB, afirma 
que um dos diferenciais é pensar o con-
teúdo a ser comprado para capturar as 
oportunidades no mercado e trazer pa-
ra a marca novas possibilidade de rela-
cionamento com o consumidor. “O que 
está crescendo é a importância do con-
teúdo. Se tem um programa de televisão 
que está arrebentando de audiência, te-
nho que pensar o que aquele programa 
está me entregando nas outras platafor-
mas. Acho que falta capturar essas opor-
tunidades que estão no mercado. Se você 
tem um cliente que tem uma marca que 
tem afinidade com um programa, olha 
para a plataforma toda que aquele con-
teúdo está gerando”, enfatiza. 

A partir daí, segundo ela, dá para pla-
nejar melhor a entrega. “E aí é na forma 
ou no conteúdo que é atrativo, ou na pres-
tação de serviço, ou entregando um fa-
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Em ritmo de expansão
Faturamento das agências digitais deve superar R$ 1,5 bilhão em 2011 

Por Marta Bernardo Cesar

serviço Importância

Criação de Websites 10

Redes Sociais 9

Campanhas 
Publicitárias 8

Email Marketing 8

Programação 8

Search Marketing 7

Consultoria 7

E-commerce 7

Planejamento  
de Marca 6

Conteúdo 6

Análise 6

Mídia 5

Intranet 5

Mobile Marketing 5

Atribuição de notas de 0 a 10

número de agências  
digitais – Brasil

2009 2010 2011

2.275
2.518

2.787

Fonte: ABRADi – Associação Brasileira  

das Agências Digitais

Mercado total – agências 
digitais Brasil (em r$ 000.000)

2009 2010 2011

0,76
0,97

1,51

Fonte: ABRADi – Associação Brasileira  

das Agências Digitais

+28,9%
+55%

número de funcionários das 
agências digitais – Brasil

2009 2010 2011

20.812
23.036

25.497

Fonte: ABRADi – Associação Brasileira  

das Agências Digitais

Paz, da Abradi: agências têm conseguido vender um valor percebido maior
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Paulo Sanna, da Wunderman, 
enfatiza que ao mesmo tempo 
em que as agências efetivamente 
digitais estão se estruturando, 
parte das tradicionais ainda está 
muito distante dessa realidade, 
porque seu modelo de negócios 
não mudou, apesar do digital. 
“Existe aí um desafio para as 
agências tradicionais, porque 
o cliente exige cada vez mais o 
trabalho digital, mas o modelo 
de negócios é o mesmo, continua 
baseado em percentual da mídia, 
de investimentos. No aspecto 
financeiro não há pressão para 
as agências mudarem o jeito de 
trabalhar. São duas realidades 
muito distintas. Cada vez mais as 
agências tradicionais diferem das 
digitais nesse sentido. Por um lado, 
o conhecimento e a especialização 

cilitador, um aplicativo de mobile. Ficou 
mais complexo hoje o nosso negócio. A 
questão é utilizar melhor o que cada ca-
nal tem de diferente e o que vou utilizar 
naquele canal para poder me relacionar 
melhor”, ressalta.

Os gargalos de infraestrutura continu-
am sendo um dos principais entraves para 
transformar o digital mais atraente para 
as marcas alavancar o share de publici-
dade online. “Lamentavelmente a inter-
net não é como a TV aberta, que chega 
a quase 100% dos brasileiros, devido às 
restrições de acesso em banda larga fora 
dos grandes centros”, lamenta Paz (leia 
matéria à pág. 58). 

Serviços 
A pesquisa também apontou os serviços 

mais executados pelas agências digitais, 
a partir da atribuição de notas de 1  a 10, 
conforme a ordem de importância dentro 
do negócio. Segundo o censo, a criação de 
websites continua sendo a principal fonte 
de receita dessas empresas, seguida pelo 
expressivo avanço de projetos ligados às 
redes sociais, que ficaram à frente das cam-
panhas publicitárias. No ranking anterior, 
as redes sociais apareceram em quinto lu-
gar na ordem de relevância. Já a compra de 
mídia aparece em 12º lugar, atrás de outras 
frentes, entre elas serviços especializados 
como links patrocinados (search marke-
ting) ou o desenvolvimento de trabalhos 
para e-commerce. 

A vice-presidente da DM9DDB lem-
bra que a criação, no universo digital, de-
pende muito da ideia, mas, ainda assim, 
afirma que search, display, vídeo e redes 
sociais têm o mesmo nível de importân-
cia, sendo que o primordial é saber cap-
tar a melhor oportunidade. “Hoje, por 
mais que você esteja em campanha, tem 
que ativar em redes sociais porque o re-
sultado é muito melhor. Às vezes precisa 
de um banner para ativar, de um vídeo, 
tem que fazer search. Quem não aprovei-
tar toda essa gama de oportunidades não 
vai ter o melhor resultado no universo di-
gital”, acredita. 

Na Wunderman, as atividades em re-
des sociais merecem cada vez mais aten-
ção. “A gente vê claramente o trabalho em 
redes sociais como sendo o grande puxa-
dor da fila. Cada vez mais as campanhas 
digitais envolvem todos os canais possí-
veis – website, e-mail, mobile etc. Mas o 
centro das estratégias acaba sendo as ati-
vidades em redes sociais, porque a par-

estão com as agências digitais; por 
outro, as grandes decisões sobre as 
marcas ainda estão com as agências 
tradicionais. Gerenciar esse conflito 
de interesses é outro ponto delicado 
em nosso mercado”, avalia.  

Na avaliação de Pedro Cabral, 
da Isobar, as agências tradicionais 
no Brasil ainda não focaram tanto 
o desenvolvimento da cultura em 
ambientes digitais. Isso pode ser 
em parte explicado pela grande 
concentração de audiência da TV 
aberta. “Do ponto de vista global, 
o share de tempo que as pessoas 
passam em meios digitais comparado 
com o que elas passam em frente 
à TV aberta tem uma defasagem 
grande se comparado com o share de 
investimentos publicitários”, aponta.

O mesmo acontece no Brasil, 
continua Cabral: “Enquanto 
aqui a TV aberta tem share 
de mais de 60%, se comparar 
proporcionalmente o tempo que 
os consumidores passam diante 
da TV aberta em intervalos 
durante o dia com o que passam 
em ambientes digitais, vai ver que 
é desproporcional ao equilíbrio 
dos investimentos”, avalia. Para 
ele, assim como demorou para as 
agências digitais tomarem corpo, 
mudar o mercado estabelecido 
também leva tempo. 

Além deste fator, ele aponta ainda 
a falta de uma imersão maior na 
cultura do vídeo. “Ainda não temos um 
formato de distribuição de vídeo em 
internet para efeitos comerciais tão 
efetivo quanto na televisão. Acho que 
o vídeo online tende a ser o segmento 
que mais vai crescer na propaganda 
digital nos próximos anos”, finaliza. 

Modelo de negócios 
ainda é desafio 

tir delas é que se consegue estabelecer 
conexão contínua e de longo prazo com 
o consumidor. Na prática, cada vez que 
o consumidor interage com a marca nas 
redes sociais você tem a possibilidade de 
tornar esse consumidor um contato reco-
nectável”, argumenta Sanna. 

Os dados da Abradi revelaram, ain-
da, aumento no total de empregos di-
retos gerados pelas agências digitais. 
Ao todo, o setor emprega 25,5 mil pes-
soas, número 9,81% superior em rela-
ção a 2010. “Estamos falando de profis-
sionais especializados. Isso tudo é um 
processo que a gente tem que conside-
rar porque também estamos falando de 
funções especializadas, mostrando a 
qualificação do setor. Certamente, es-
sas agências têm conseguido vender um 
valor percebido maior e, consequente-
mente, um valor per capita por colabo-
rador maior”, realça Paz. 

Profissionalização 
O presidente da Abradi ressalta que 

esse panorama aponta para um proces-
so natural de amadurecimento e profis-
sionalização ligado aos negócios da in-
ternet e já reflete na melhoria de perfor-
mance e rentabilidade dessas empresas 
que, geralmente, são pequenas e mé-
dias e, normalmente, independentes. 
“Os gestores de marcas e os profissio-
nais de marketing começam a perceber 
o valor desse serviço e começam a pa-
gar melhor por ele”, frisa. 

    O crescimento da demanda por cam-
panhas de comunicação baseadas em pla-
taformas digitais, além de tornar o negó-
cio mais complexo, obriga tanto agências 
quanto profissionais a reinventar proces-
sos constantemente para facilitar a relação 
entre marcas e consumidores. “Na Wun-
derman, os projetos raramente são 100% 
digitais, acabam sendo projetos multidis-
ciplinares. Envolvem promoção, ativação 
em rua. São questões que vão muito além 
da própria publicidade em si, como a ge-
ração de conteúdo para as marcas, que es-
tá cada vez mais forte”, frisa Sanna. 

Para Mônica de Carvalho sobram 
excelentes exemplos de agências que 
se profissionalizaram no meio digital e 
vivem um momento mais maduro. “A 
DM9DDB está num processo há cinco 
anos para se preparar para esse momen-
to. Tivemos que criar uma estrutura to-
talmente diferente de trabalho. Hoje a 
gente tem uma estrutura só de pesso-
as voltadas para search, outra só para 
análise, uma equipe de SO, uma de mí-
dias sociais (que envolve criação, mídia 
e planejamento), temos criativos digitais 
e planejadores. São pessoas com estilos 
diferentes, mas todos sabem um pouco 
de tudo”, argumenta.  

Cabral ressalta que, no Brasil, ainda há 
uma carência muito grande de profissio-
nais formados para trabalhar na área di-
gital, sendo que os mais experientes nor-
malmente têm formação em outras áreas 
e migraram para esse mercado. Para ele, 
está havendo uma inclusive uma canibali-
zação, com empresas contratando profis-
sionais de agências, que por sua vez con-
tratam de portais, e por aí vai. “Isso infla 
o valor da remuneração e acaba pondo 
em risco a qualidade, porque quando o 
profissional passa meteoricamente pelos 
empregos, ele não assimila cultura nenhu-
ma e acaba prejudicando a qualidade da 
nossa produção”, pondera. 

Cabral, da Isobar Brasil: desequilíbrio entre investimento publicitário na internet e na TV

Sanna, da Wunderman: modelo de 
remuneração não estimula mudança
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Internet e mídias digitais, São Paulo, p. 42-44, 12 set. 2011.




