
Cifra corresponde a 10% do total do mercado publicitário e expectativa 
 é de aumento com a adesão de mais basileiros à rede mundial de computadores 

Publicidade na internet já 
movimenta R$ 3 bi por ano 
CAMILA F U S C O 

DA AGÊNCIA FOLHAPRESS 

O
Brasil movimenta 
atualmente R$ 3 
bilhões em anún-
cios na internet, 
ou 10% do total 

do bolo publicitário no País. O 
volume ainda é pequeno 
quando comparado ao de paí-
ses maduros no uso da rede 
como os Estados Unidos e o 
Reino Unido, nos quais a par-
ticipação vai de 15% a 25%. 

A expectativa das empre-
sas de internet, no entanto, é 
que o volume aumente com a 
adesão de mais brasileiros à 
internet e também com a in-
tensificação das redes sociais 
no comércio eletrônico. "O 
mercado de anúncios na in-
ternet tem mais potencial do 
que o de TV e é apenas ques-
tão de tempo para que ama-
dureça, principalmente com 
a massa de usuários que che-
gará à internet depois do Pla-
no Nacional de Banda Larga 
(PNBL)", disse Fábio Coelho, 
presidente do Google Brasil, 
d u r a n t e evento da revis ta 
The Economist, em São Pau-

lo, na sexta-feira. 
Hoje, 35% de residências 

do País têm computadores . 
Do total de lares, somente 
27% têm conexão à rede, se-
gundo Comitê Gestor da In-
ternet (CGI), que regula a in-
ternet no Brasil 

Com a d i s s e m i n a ç ã o do 
PNBL, que promete internet 
de até 1 megabit por segundo 
(Mbps) por preços entre R$ 
29 e R$ 35, a expec ta t iva é 
que o alcance chegue a 80%. 
Na avaliação de Coelho, do 
Google, essa tendência deve 
gerar uma onda favorável nos 
anúncios online e incremen-
tar sua participação sobre o 
bolo total de publicidade. 

O Brasil tem hoje 77,8 mi-
lhões de usuários de internet, 
s egundo dados do Ibope 
Nielsen referentes ao segun-
do t r imestre . Do total, 67% 
usam as redes sociais atual-
mente. Para o CGI, o alcance 
dos sites vai chegar, até 2014, 
próximo a 100% de usuários 
que navegarão via computa-
dores ou celulares. 

"A próxima onda das redes 
sociais envolverá o consumo. 
O brasileiro já se mostrou in-
teressado no comércio eletrô-
nico e a união das duas coisas 
ocorrerá rapidamente", disse 
Coelho. Com 27 milhões de e-
consumidores no País, a ex-
pectat iva é que o comércio 

eletrônico chegue a R$ 20 bi-
lhões em 2011. 

EMPREENDEDORISMO. O Brasil 
vive atualmente, com mais de 
60 anos de atraso, a eferves-
cência da cultura empreende-
dora, em movimento seme-
lhante ao que deu origem às 
empresas mais inovadoras do 
Vale do Silício, nos EUA. A opi-
nião é do empresário e investi-
dor Fernando Reinach, que 
participou do evento também. 

"Vivemos o que os EUA vi-
veram nos anos 50, com a cria-
ção do Bell Labs. Vemos os pri-
meiros movimentos de em-
presas interessadas em estru-
turar seus próprios departa-
mentos de inovação", disse. O 
Bell Labs foi criado pela tele 
AT&T para pesquisa. 

Segundo Reinach, os fun-
dos de investimento, por outro 
lado, ainda não estão dispos-
tos a correr riscos para apoiar 
parte dos projetos, principal-
mente porque leis brasileiras 
dificultam tanto a demissão 
de funcionários quanto o en-
cer ramento de empresas, o 
que é essencial para o em-
preendedorismo. A ut
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A-3.  




