
Tem fermento no bolo publicitá-
rio para a internet. E ele fez a fa-
tia engordar em 2011. Dados que
misturam o Projeto Intermeios
às projeções da Associação Brasi-
leira de Agências de Publicidade
(Abap) tiram do forno uma bela
amostra da capacidade de cresci-
mento da indústria em 2012. O
investimento em mídia digital
no ano passado deve fechar em
10%. Não à toa as agências ar-
mam-se com os mais diversos
ingredientes para setores que
prometem como a mobilidade
via celular e tablets.

As projeções indicam que o
crescimento do setor em 2011
chegou a 25%. E a tal fatia do
bolo renderá mais de R$ 1,5 bi-
lhão para o mercado. Tal quan-
tia refere-se apenas às investi-
das em display. Somando-se a
isso a área de search, ou seja, de
busca, o valor dobra e bate os
R$ 3 bilhões. “Hoje o search re-
presenta 50% da publicidade di-
gital”, garante Ari Meneghini,
diretor executivo da do Interac-
tive Advertising Bureau (IAB)
no Brasil. “Os 100 maiores anun-
ciantes usam em média 13,4%
da verba em digital”.

As estatísticas de 2011 ainda
não foram finalizadas, e a pers-
pectiva de anúncio é no mês
que vem. Mas, até outubro, a fa-
tia de mídia destinada à inter-
net já representava quase 8%.
“Onde o setor vai crescer é no
digital”, afirma Meneghini.

Assim como todos os ramos da
economia e da indústria publici-
tária, o otimismo deve-se à esta-
bilidade e ao ritmo de crescimen-
to do país. Para Meneghini, uma
das alavancas da publicidade cer-
tamente será a internet, cuja pe-
netração na população brasileira
já bateu a casa dos 40%.

“Em todos os outros países,
os investimentos passaram a
ser ainda maiores quando che-
gou-se a esse número”, diz. Ele
aponta que as gigantes da eco-
nomia como as indústrias auto-
motiva, financeira, mobiliária
e da beleza, já se posicionaram
com força na rede. “As perspec-
tivas são excelentes”.

Fabrizio Bruzetti, diretor ge-
ral da Adnetik, especializada
em mídia display (banners e

links patrocinados), observa
um interessante reposiciona-
mento da internet nos planos
de mídia. “Comparada com ou-
tros meios, ela fica atrás só da
TV aberta, passando rádio, re-
vistas e até a TV a cabo”, diz.

Tendências

Não é de hoje que se fala em ce-
lular como um meio que mere-
ce ser bem explorado e aprovei-
tado. Para Meneghini, outra for-
tes tendência é a publicidade
em vídeo por conta da ascensão
da cobiçada classe C. “As TVs a
cabo tiveram que fazer canais
dublados”, comparada.

Os dados não consideram ou-
tros nichos do digital, como as
redes sociais e o email marke-
ting, mas as agências sabem
que estão integradas às estraté-

gias do futuro. Bruzetti lembra,
por exemplo, que muitas empre-
sas já estão substituindo seus
portais pela rede social. “O cres-
cimento do Facebook e a incor-
poração como experiência de
marca e medida de performan-
ce é percebido como uma fron-
teira de trabalho”, constata
Abel Reis, presidente da Agên-
ciaClick Isobar, uma das princi-
pais do país. Outra inovação tec-
nológica que merece atenção,
especialmente de quem quer se
antecipar ao que vem por aí, se-
gundo Abel, é o avanço das
SmartTVs, que conectam o apa-
relho à internet. “Não alcança-
rá o ponto de maturidade em
2012, mas o mercado, embora
incipiente, é um bom laborató-
rio para o que será a experiên-
cia em alguns anos”. ■

Publicidade digital supera
marca dos R$ 3 bi no Brasil
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Não é de hoje que se
fala em celular como
um meio a ser bem
explorado e
aproveitado. Outra
forte tendência é a
publicidade em vídeo
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1. Fabrízio Bruzetti, da Adnetik, lembra que muitas

empresas estão substituindo seus portais pelas

páginas em redes sociais; 2. Abel Reis, presidente

da AgênciaClick Isobar, estabelece como fronteiras

de trabalho as mídias sociais, segmentos móveis e

as SmartTVs; 3. Ari Meneghini, diretor executivo

do IAB Brasil, indica que o digital será um dos

destaques na publicidade

Projeções indicam que o investimento de mídia na internet deve chegar a 28% de crescimento e 10% do bolo

publicitário; os desafios para este ano são acelerar a propaganda no celular, tablets e as novas SmartTVs

CRESCIMENTO

PEGADA DIGITAL

Evolução da propaganda
na internet no Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




