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A DISCUSSÃO NÃO É NOVA, MAS NEM DE PERTO SE 
ESGOTOU. AFINAL, A FATIA DO BOLO COM ASSINATURA 
DA WEB É PROPORCIONAL À AUDIÊNCIA DA MÍDIA? 
Por Antonio Carlos Santomauro 

Pelas projeções do IAB Brasil 
(Interactive Advertising Bure-
au), considerando-se formatos 
display e search, chega já a 
10% o share da web no bolo pu-
blicitário brasileiro. Excluindo-

se as buscas, revela o Projeto Inter-Meios, 
esse índice fica em aproximadamente 5%. 
São valores significativos. Afinal, diz o mes-
mo Inter-Meios, mídias muitos mais tradi-
cionais, como rádio e revista, têm agora, 
respectivamente, em torno de 4% e 7% de 
participação nesse bolo. 

É necessário considerar que mesmo a 
projeção do IAB não inclui outras verten-
tes de investimento em mídias digitais, 
como a produção — nesse caso, propor-
cionalmente muito mais relevante, em 

"MELHORAMOS EM 
RELAÇÃO AO QUE ÉRAMOS 
HÁ CINCO ANOS, MAS 
AINDA TEMOS MUITO 0 
QUE FAZER. AINDA FALTA 
MATURIDADE" 

comparação aos volumes alocados na co-
municação off-line —, e modalidades de 
comunicação online hoje ascendentes, 
como redes sociais e mobile marketing. 

Mas permanece a discussão (na verda-
de, não exatamente nova): o share das 
mídias digitais já é compatível com seu 
alcance e com um potencial de realização 
de ações que extrapola os limites da pu-

blicidade e abre inúmeras possibilidades 
de relacionamento e mesmo de comércio? 
Para Ari Meneghini, diretor executivo 
do IAB Brasil, os anunciantes brasilei-
ros têm a inércia de uma cultura muito 
associada às mídias tradicionais. "Além 
disso, embora bastante eficaz, a mídia 
digital é mais complexa: exige presença 
constante, e nela o trabalho não termina 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



quando a peça publicitária começa a ser 
veiculada. Pelo contrário, é nesse mo-
mento que o trabalho pode efetivamente 
começar", analisa. 

Mas para acalorar essa discussão, a 
ProXXIma ouviu os profissionais encarre-
gados de dosar da maneira mais adequada 
as participações das várias possibilidades 
de contato com o público nas estratégias 
de comunicação das marcas: os mídias. 

SHARE ATUAL 
Para Roberto Grosman, sócio e diretor de 
mídia da Fbiz, mídias digitais ainda não 
recebem investimento condizente com 
sua relevância, mas esse investimen-
to evolui. "Comparativamente a outros 
meios, como TV paga, jornais, revistas 
— que têm menor penetração e share pa-
recido, ou até maior —, mesmo conside-
rando-se a enorme participação da TV 
aberta, pode-se imaginar que o share das 
mídias digitais está ainda muito distante 
do ideal", completa. 

Nilson Moura, diretor de mídia da Media 
Contacts, avalia que nas regiões metropo-
litanas, as classes C, D e E já respondem 
por 58% do total de internautas. "Ou seja, 
a internet deixou de ser uma mídia seg-
mentada, fala hoje com grandes massas", A ut
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diz. Já Daniel Chalfon, vice-presidente de 
mídia da Loducca, afirma que profissio-
nais de portais e de agências digitais, ar-
gumentam que a web já é a terceira mídia 
com maior penetração, e deveria então re-
ceber mais verbas que revistas, por exem-
plo. "Se fosse assim, rádio tem penetração 
superior, e só 4% de participação. Mas, 
assim como o rádio, a web é mídia muito 
fragmentada", explica. 

Para Fabiana Baraldi, diretora-geral de 
mídia da R/GA, o crescimento da mídia 
digital no Brasil ainda é lento, porque 
temos uma questão cultural no nosso 
país. "É claro que já melhoramos relati-
vamente ao que éramos há cinco anos, 
mas ainda temos muito que fazer. Não 
estou falando apenas de anunciantes, 
mas também de agências e profissionais 
mais preparados para esta era digital", 
analisa. Ela afirma que a mídia digital no 
Brasil vai crescer, mas diz que ainda falta 
maturidade e mais preparo para ver que 
mídia digital não é só banner, mas tam-
bém apps, celulares e tablets. 

Rose Campiani, diretora executiva de 
mídia da AgênciaClick Isobar, explica 
que mídias digitais constituem um mer-A ut
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"AS MÍDIAS DIGITAIS PODERIAM RECEBER 
ATUALMENTE ALGO ENTRE 15% E 20% DAS 
VERBAS DE COMUNICAÇÃO. MUITOS CLIENTES 
AINDA NÃO ACHARAM A FÓRMULA MAIS 
ADEQUADA" 

"HÁ MAIS CLIENTES 
CONHECENDO 0 MEIO E 
OBTENDO MAIS RESULTADOS. 
OLIMPÍADA E COPA DO 
MUNDO VÃO IMPULSIONAR 
OS INVESTIMENTOS" 

cado ainda em formação, que devem cres-
cer ainda mais. "Acho até que já poderia 
ser maior o share dessas mídias, mas ele 
está aumentando, e crescerá ainda mais. 
Afinal, há mais gente conhecendo esse 
meio — e com ele obtendo bons resulta-
dos. Eventos como Olimpíada e Copa do 
Mundo têm grande capacidade de vincu-
lação aos ambientes digitais, expande-se 
o uso dos tablets", afirma. 

Segundo Daniel Winter, diretor de mí-
dia da Tribo Interactive, se considerar-
mos a atual penetração da internet, e a 
quantidade de pessoas que ela atinge no 

Brasil, o atual share não é condizente 
com a importância do meio. "Em outros 
países que, assim como o Brasil, têm di-
mensões continentais, o share da inter-
net já é maior. E não me refiro apenas aos 
Estados Unidos, onde o volume total de 
verbas é imenso, mas à Rússia, por exem-
plo", argumenta. 

Miriam Shirley, diretora de mídia da 
Ogilvy, defende que as mídias digitais 
poderiam estar atualmente recebendo 
algo entre 15% e 20% das verbas de co-
municação. Mas por que já não é maior o 
share da web? "Acho que muitos clientes 
não acharam ainda a fórmula mais ade-
quada de se inserir nesse contexto dife-
renciado, onde o que vale é a socializa-
ção e a informação", responde. 

VALOR  
ESTRAT£GICO 
De acordo com Ivan Rysovas, diretor de 
negócios e tecnologia de mídia da DPZ, 
em alguns mercados, na comunicação 
com determinados públicos, a internet é 
matadora. "Nós a usamos muito no va-A ut
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"POR DESCONHECIMENTO 
OU COSTUME SÓ COM 
MÍDIAS TRADICIONAIS, 
ALGUNS PROFISSIONAIS DE 
MARKETING ACHAM QUE A 
INTERNET É SÓ BANNERS, 
SITES E POP-UPS E ISSO 
IMPACTA NO INVESTIMENTO" 

rejo de passagens aéreas — para nosso 
cliente Gol —, pois ali se realiza todo 
o processo, da divulgação à compra", 
explica. Monica de Carvalho, vice-pre-
sidente de mídia da DM9DDB, explica 
que uma agência precisa estar prepara-
da para pensar as soluções digitais, e o 
cliente preparado para recebê-las. "Não 
sinto nos clientes da DM9DDB resistên-
cia em relação às soluções digitais, mas 
para algumas empresas essas soluções 
ainda são relativamente novas e, por 
isso, a agência precisa ter os diversos 
skills, para oferecer a eles a solução 
mais adequada", completa. 

FUTURO 
DO MEIO 
Com o olhar no futuro, Daniel Chalfon, 
da Loducca, afirma que a mídia online 
ainda precisa evoluir na entrega de ví-
deo. "O investimento em mídia online 
crescerá muito principalmente pela ex-
pansão do vídeo, e com a evolução das 
tecnologias de definição de targets, que 
permitirão às empresas desenvolver co-
municação para públicos muito mais es-
pecíficos, e comunicarem produtos que 
não comunicavam", argumenta. 

"EM ALGUNS MERCADOS A INTERNET JÁ É MATADORA. 
POR EXEMPLO, NO VAREJO DE PASSAGENS AÉREAS, 
POIS NO DIGITAL SE REALIZA TODO PROCESSO, DA 
DIVULGAÇÃO À COMPRA" A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



sim capaz de falar com grandes contin-
gentes de públicos", defende. 

0 "X" DA. 
DISCUSSÃO 
Monica de Carvalho, da DM9DDB, explica 
que, na agência, a participação das mídias 
digitais nos investimentos é de 13%. "Pre-
cisamos, porém, parar de discutir qual o 
share ideal, e buscar negócios para a inter-
net pensando em soluções digitais que aten-
dam às necessidades dos clientes. Isso exi-
ge expertise nas várias áreas: na DM9DDB, 
temos especialistas em search, ativação em 
mídias sociais, em monitoramento nessas 
mídias, em business inteligence", explica. 

Ivan Rysovas, da DPZ, acredita que o 
discurso do share não é o melhor cami-
nho. "Não dá para, por exemplo, dividir 
as verbas em percentuais relacionados 
aos períodos de tempo durante os quais 
as pessoas consomem os vários meios: 
afinal, pelos dados dos institutos, as pes-
soas ficam, em média, mais de 24 horas 
por dia submetidas à mídia, e precisarí-
amos então de mais de 100% de verbas 
para atender a todos os percentuais. Mas 
não é isso o que ocorre", afirma. • 

"A WEB É MUITO 
FRAGMENTADA. NÃO É 
PERTINENTE DEFINIR 0 
INVESTIMENTO SOMENTE 
BASEADO NO NÚMERO DE 
PENETRAÇÃO DO MEIO" 

Já Michelle Almeida, gerente de mídia 
da Media Contacts, diz que por desco-
nhecimento, ou por estarem mais ha-
bituados ao trabalho com mídias mais 
tradicionais, alguns profissionais de 
marketing ainda pensam na internet 
principalmente como sites, banners, 
pop-ups. "Mas a internet é mais que isso, 
e, até pelas outras possibilidades — en-
tre elas, o diferencial de ser uma mídia 
mensurável —, crescerá o investimento 
nesse meio, no âmbito de um conceito 
de comunicação 360 graus no qual ela 
já não é mais uma mídia segmentada, e 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 36, p. 18-26, fev. 2012.




