
pesar de o primeiro semestre deste 
ano não ter alcançado o resultado es

perado, o meio internet deve crescer mais 
de 20% em 2012, comparado ao desem
penho do ano passado. É o que acredita o 
presidente do Interactive Advertising Bu
reau (IAB Brasil), Fábio Coelho. "O mer
cado está mostrando continuidade no 
processo de valorização do digital no Bra
sil. A fatia da internet continua crescen
do de forma acelerada. Com as ações do 

governo federal para reaquecer a econo
mia, que sofreu uma queda nos últimos 
meses, os investimentos publicitários em 
portais devem fechar o ano de 2012 com 
um crescimento acima de 20%" prevê. 

A internet foi a mídia que registrou o 
maior índice de crescimento no fatura
mento com venda de espaço publicitário 
no primeiro semestre de 2012, em relação 
ao mesmo período do ano passado. De acor
do com o Projeto Inter-Meios, o avanço foi 

de 18,1%. O meio arrecadou R$ 738,9 m i 
lhões, ficando com uma fatia equivalente a 
5,2% do bolo publicitário. "No segundo tri 
mestre percebemos uma desaceleração da 
economia, o que afetou os investimentos 
em todos os meios. Apesar disso, a internet 
foi a que mais cresceu em comparação com 
as outras mídias e não vai parar. Cada vez 
mais os brasileiros estão na rede, ninguém 
consegue viver sem estar conectado e as 
marcas já perceberam isso" aponta Coelho. 

A desaceleração da economia foi um 
dos principais fatores para o meio não con
seguir um crescimento ainda maior, ava
lia o diretor de publicidade do UOL, Enor 
Paiano. "No início do ano, a expectativa de 
consumo era excepcional. À medida que o 
ano foi avançando, isso não se cumpriu e 
os segmentos da economia não tiveram o 
desempenho esperado. O crescimento do 
PIB foi menor do que o previsto e alguns 
setores tiraram o pé do acelerador, o 

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
.



s 

que impactou diretamente nos investimen
to publicitário. No primeiro trimestre, por 
exemplo, o crescimento foi de 20%, com
parado ao ano passado. O segundo trimes
tre sofreu uma queda, impactando no re
sultado do semestre", resume. 

Segundo Paiano, 2012 está sendo difí
cil para empresas de varejo, construção 
civil e companhias aéreas, principalmen
te. "O varejo começou o ano com inves
timento pesado, mas desacelerou quan
do a economia não respondeu às expec
tativas. Já o setor imobiliário sofreu uma 
série de problemas que restringiram os 
lançamentos, o que motivou o corte nas 
verbas, e as companhias aéreas estão ca
da vez com margens menores" explica. 

A expectativa do presidente do IAB é 
que as medidas tomadas pelo governo, 
com mais investimentos e melhoria nas 
condições de consumo, reaqueçam a eco
nomia e, naturalmente, os investimentos 
publicitários no meio. "Já estamos sentin
do uma mudança significativa. Mais pes
soas estão buscando tanto as lojas físicas 
quanto as virtuais, o que gera expectativa 
de um Natal melhor. Consequentemen
te, isso irá fazer os anunciantes investi
rem mais" espera Coelho. 
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Com o cenário atual, Paiano não é tão oti
mista em relação ao resultado do meio até 
o final do ano. "Acredito que vamos fechar 
2012 com um crescimento menor do que 
em 2011, mas a internet ainda assim será a 
mídia que mais irá crescer" aposta. Para ele, 
o terceiro trimestre terá o melhor resultado 
de 2012. "A Olimpíada aumentou os inves
timentos publicitários para quem detinha o 
direito de transmissão e para quem fez um 
bom trabalho de cobertura. Apesar de ser o 
trimestre de maior crescimento, ainda as
sim não deve atingir as expectativas. Acre
dito que o quarto trimestre vai ser o pior do 
ano. Mas isso só vai acontecer se a econo
mia não se recuperar e as marcas não vol
tarem a investir" prevê Paiano. 

Impulso olímpico 
O portal R7 foi um dos veículos que ga

nhou com a Olimpíada de Londres. "Este 
ano consolidamos o R7 no mercado anun
ciante. Fizemos uma cobertura muito rele
vante, com cinco canais de live streaming 
no Brasil para os Jogos Olímpicos e ainda 
tivemos iniciativas transmídia representa
tivas, com projetos integrados com a Re
de Record" afirma Dado Lancellotti, dire
tor comercial do R7. Ele garante que esse 
esforço foi refletido em resultados. "Con
seguimos bater todas as metas até agora 
e crescemos 127% neste semestre em re
lação ao mesmo período de 2011, segun
do o Ibope Nielsen NetRatings" afirma. 

Para Lancellotti, esse crescimento é o 
resultado do amadurecimento dos anun
ciantes. "Os gestores de marcas estão mais 
próximos do digital e entendendo a qua
lidade do resultado de cobertura e de ex
periência que a internet pode oferecer. No 
nosso caso específico, estamos cada vez 
mais integrados com a TV na criação de 
projetos, e essa parceria amplifica nossas 
iniciativas transmídia" afirma. 

No Terra, a Olimpíada fez parte de um 
projeto que começou há dois anos. "O evento 
foi muito bem recebido tanto pelo público — 
que nos levou ao primeiro lugar do ranking 
de portais, de acordo com a comScore — co
mo pelos anunciantes. Houve uma grande 
concentração de entrega e visibilidade que 
contribuiu para um resultado que superou 
nossas expectativas" afirma Roberto Nas
cimento, diretor comercial do Terra Brasil. 

Ele lembra que hoje é essencial dedicar 
mais espaço, esforço e investimento para 
a construção de imagem de marca na in
ternet. "Dados de penetração e acesso aos 
mais diversos formatos de conectividade 
garantem que o meio online ocupe um es
paço relevante no bolo publicitário e pro
mova uma reorganização nessa distribui
ção nos próximos anos no Brasil" avalia. 

Para o executivo, é errado limitar o am
biente digital a avaliações exclusivamen
te por performance. "Segundo o Comitê 
Gestor de Internet no Brasil, mais de 58 
milhões de brasileiros utilizam as redes 
todos os dias. Isso gera centenas de m i 
lhões de oportunidades de exposição, que 
vão muito além do clique em cima de um 
link. Restringir um território tão vasto e ri

co como o digital a avaliações por desem
penho parece um tanto limitado" avalia. 

O mobile também é responsável pelo 
aumento do crescimento do acesso à i n 
ternet no Brasil e não pode ser deixado de 
lado. "É uma grande plataforma que vem 
ganhando espaço e crescendo rapidamen
te e com muita força" afirma Nascimento, 
ao citar a última pesquisa F/Radar. Dados 

de agosto de 2011 mostram que 29,5 mi
lhões de brasileiros com mais de 12 anos 
costumam se conectar à internet em mo
vimento, a maior parte deles (74%) pelo 
telefone celular. Desde a última medição, 
de abril deste ano, houve aumento de se
te pontos percentuais. "Isso mostra que 
não podemos esquecer o poder do mobi
le no mundo digital" aponta Nascimento. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia e Mercado, São Paulo, p. 35-38, 24 set. 2012.




