
Por Tiago Bosco 

Pode-se dizer que os meios digitais 
chegaram para mudar as perspectivas 
de investimento do mercado publicitário. 
Confira nesta reportagem alguns dados 
importantes causadores desse fenô
meno, os desafios encontrados pelas 
chamadas mídias tradicionais e as princi
pais tendências. 

Apesar da economia brasileira não ter tido em 2012 o crescimento 
esperado em vários setores da sociedade, o mercado publicitário 
interno conseguiu crescer 6%. alcançando faturamento total de 
R$ 44.85 bilhões. De acordo com o Projeto Inter-Meios, do Grupo 
Meio & Mensagem (www.projetointermeios.com.br), em parceria 
com a PriceWaterhouseCoopers (www.pwc.com.br). excluindo-se 
permutas, faturamento com links patrocinados e outros itens, 
a receita obtida somente com a venda de espaço publicitário 
somou R$ 30,1 bilhões em 2012, um aumento de 5,98% em relação 
a 2011. 

Porém, surge um ponto de interrogação na cabeça de muitos profis
sionais, quando tratamos das tendênciasde investimentos destina
dos àsáreas segmentadas da comunicação, como televisão, Jornais 
e revistas e o meio digital. Segundo avaliação da Zenith Optimedia 
(www.zenithoptimedia.com). primeira agência a aplicar uma aborda
gem rigorosa e objetiva para a melhoria da eficácia dos gastos com 
marketing, os custos globais com publicidade digital vão ultrapassar 
os dos Jornais até o início de 2014 e vão fazer o mesmo com a combi
nação da publicidade impressa (Jornais e revistas) em 2015. 
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egundo Paulo Silvestre, gerente de Projetos Digitais 
do Grupo Estado, e que acompanhou a evolução da 
web no Brasil fazendo parte da criação do UOL, ainda 

existe algum preconceito contra os meios digitais. Mas empresas 
como o Google e o Facebook estão demonstrando que o ROI de cam
panhas digitais tende a ser melhor. "Campanhas digitais cada vez 
mais são direcionadas a um público muito aderente ao que se está 
anunciando, graças às tecnologias que simplesmente não existem 
em qualquer outra mídia, que permitem conhecer individualmente 
cada pessoa. Dessa forma, se o anunciante pretende atingir direto o 
seu público-alvo, tem que se render ao meio digital. Aos meios tradi
cionais, resta o broadcast. que também tem o seu valor. É questão de 
definir como a campanha deve ser executada", diz. 

O crescimento do Google no Brasil é grande, mas, por falta de uma 
medição oficial dos investimentos, não é possível identificar o tama
nho desse desenvolvimento. É o que diz Carolina Buzetto, diretora 
de Planejamento e Pesquisa de Mídia da agência WMcCann (www. 
wmccann.com.br) 

"Sabemos que o varejo online utiliza grande parte dos seus investi
mentos no Google, mas não conseguimos ter essa visão de quanto 
isso significa. Apesar disso,sabemos que o cenário brasileiro apre
senta uma velocidade de mudança diferente dos Estados Unidos. 
Existe, sim, um grande crescimento digital no Brasil, porém em pro
porções diferentes do mercado norte-americano. No Brasil, a mídia 
tradicional ainda possui o grande share de mercado, seja em termos 
de consumo da população ou investimentos publicitários, e per
cebemos que o meio digital acaba sendo um grande parceiro das 
mídias tradicionais e vice-versa", analisa. 

Para Salles Neto, presidente do Meio & Mensagem (www.meioemen-

sagem.com.br) grupo responsável por gerar, editar e difundir grande 
parte das informações e análises que o mercado de comunicação 
brasileiro consome, é notório observar que a mídia digital vem apre
sentando um crescimento acima da média. "A razão disso é o fato de 
ainda trabalhar com um volume de investimento publicitário baixo. 
Haverá um momento em que isso deverá se estabilizar", projeta. 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

.

http://witiccann.com.liT
http://www.meioemen-
http://sagem.com.br


Digital x Impresso 
É possível afirmar que a maioria das empresas está passando 
a investir mais no meio digital do que nas mídias mais tradicio
nais, como o impresso? Afinal, o que os clientes estão deman
dando? Segundo Carolina Buzetto, isso tudo depende muito da 
estratégia de cada cliente e de seus objetivos. 

"A demanda pelo digital continua crescendo bastante; por outro 
lado, o papel do meio impresso, para alguns clientes, ainda é 
muito relevante. Conseguimos ver que clientes prioritaria
mente digitais começaram a fazer mídias tradicionais e clientes 
focados em meios tradicionais começaram a explorar o uni
verso digital", observa. 

Apesar da forte tendência a favor do mercado publicitário nas 
mídias digitais, Salles Neto é cauteloso em relação à fatia deste nicho 
se sobrepor em um curto espaço de tempo ao mercado impresso. 

"O meio digital vem crescendo, mas ainda obtêm apenas 5% das 
verbas destinadas à mídia no Brasil. Apesar do bom desempe
nho, ainda tem um longo caminho a percorrer para ser o meio 
de comunicação mais relevante do país", afirma. 

É possível que as mídias impressas, como jornais e revistas, con
sigam sobreviver no formato tradicional e ainda crescer, mesmo 
com o orçamento publicitário voltado cada vez mais para o 
mercado digital? Qual seria, então, a estratégia mais adequada? 
Para Dennis Altermann, gerente de Inovação na agência DuPont 
Pioneer Brasil e fundador do Midiatismo (wwwjnidiatisina.com. 
br), blog referência de marketing digital no país, a publicidade é 
diferente em cada meio, trazendo objetivos, ferramentas e públi
cos diferentes. "A tendência mais forte é a utilização de ambos os 
caminhos - impresso e digital - de forma cada vez mais integrada. 
O digital irá ganhar mais usuários e amadurecimento, enquanto o 
impresso vai procurar novos formatos", projeta. 

Segundo Paulo Silveira, a mídia dita "tradicional" não vai mor
rer, pelo menos não tão cedo. Ela irá se encolher cada vez mais 

até se transformar eventualmente em publicações de nichos. 
Em países como o Brasil, onde a penetração de devices digitais 
ainda é lenta, especialmente fora dos grandes centros urbanos, 
a mídia impressa continuará forte por muitos anos ainda. Mas 
sabemos que o dinheiro grosso não está - e não estará - nesses 
nichos e nesses rincões do interior, o que será então dos gran
des veículos da mídia impressa? 

"As grandes casas editoriais já assumiram, há muitos anos, o 
discurso de que eles não são produtores de impressos, e sim do 
conteúdo editorial que colocam no papel. E isso é a mais abso
luta verdade, corretíssimo pensar assim. Impressão é negócio 
de gráfica, e o que eles fazem de melhor - e bem - é jornalismo. No 
entanto, o problema é que seu modelo de negócios se exauriu. 
Então, já que assumiram que seu produto não é mais impresso, 
eles precisam parar de querer simplesmente fazer uma transli-
teração de seus veículos impressos para plataformas digitais. É 
muito desperdício de recursos. É uma pena ver, por exemplo, 
o embate entre a ANJ (Associação Nacional de Jornais) e todos 
os seus associados contra o Google, afirmando que ele está 'rou
bando' seus conteúdos. Ok. cada lado tem seus pontos de vista, 
e são válidos. Mas acredito que a mídia impressa tem mais a 
aprender com o Google que a temer. E isso também vale para o 
Facebook, agregadores, fabricantes de hardware e tantas outras 
empresas e produtos que estão conseguindo trazer para seus 
domínios a distribuição e até a produção de conteúdo, assim 
como os ganhos publicitários", comenta. 

Ainda de acordo com Silveira, fato é que não se pode querer 
impedir o futuro. As pessoas não continuarão pagando pelo pro
duto no formato que a mídia impressa quer só porque ela quer 
isso. "As mídias digitais oferecem oportunidades incríveis para as 
pessoas e para os veículos. As pessoas já descobriram como tirar 
proveito disso. Falta os veículos fazerem a mesma coisa", afirma. 

Segundo Denis Altermann, o surgimento dos novos canais de 
comunicação entre emissor e receptor criaram nos últimos 
anos diversos novos formatos publicitários a serem explora
dos. Enquanto, algumas décadas atrás, o resumo do investi
mento publicitário se focava em televisão, rádio, jornal, outdoor 
e algumas outras mídias mais tradicionais, hoje temos internet, 
ações de guerrilha, organização de eventos, merchandising, 
promoção de esportes e diversos outros formatos que são dife
renciados. Contextualizando essa informação, podemos refletir 
sobre importantes mudanças que o mercado está atravessando 
e fazer uma reflexão sobre quais são as maiores tendências de 
investimento em publicidade. 

"De uma forma ampla, acredito que os meios digitais vão conti
nuar crescendo, não apenas em volume, mas em market share 
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- apesar de altos investimentos, o gasto em mídia impressa 
ocupa uma porcentagem muito maior do investimento das 
empresas. Mas também veremos grandes mudanças, pois os 
formatos digitais expiram muito rápido e o recente aumento 
da preocupação com privacidade pode ser um problema para 
a publicidade digital nos próximos anos. A impressa, por outro 
lado, continuará faturando muito, mas verá o seu market share 
do bolo publicitário diminuir com o tempo", afirma Altermann. 

Proporcionalmente, os investimentos de mídia impressa tiveram 
uma queda maior que o crescimento do meio digital, segundo 
números do Projeto Inter-Meios. De acordo com Carolina 
Buzetto, o reflexo disso é a mudança de formato de negócio dos 
meios impressos. "Muitos têm desenvolvido suas plataformas 
digitais para ampliar seu ponto de contato com o consumidor, 
oferecendo formatos diferenciados, utilizando o meio digital 
como um parceiro para potencializar os seus negócios", conta. 

De acordo com Paulo Silvestre, ao contrário do que acontecia até 
uma década atrás, as pessoas não são mais fieis a uma fonte de 
informação e nem querem ser informadas por um ou poucos 
veículos. "O que as pessoas esperam hoje é receber a informa
ção que realmente lhe seja útil ou que lhe interesse - se possível, 
ambas. Importa menos quem é a fonte e mais que ela lhe seja 
apresentada com qualidade, o mais rápido possível e no formato 
que ela - literalmente - tiver à mão, como computador, tablet, 
celular, TV e até impresso, claro. E há ainda o conceito, cada vez 
mais forte, de que o usuário quer ler o que seus amigos estão 
lendo. Não estou sugerindo que as pessoas não querem pagar 
pelo conteúdo, porque elas pagam sim. Elas apenas não querem 
pagar pelo conteúdo 'empacotado' no formato que a mídia tra
dicional entrega, um enorme bundle' de informações. Por isso, 
o conceito de 'meio de comunicaçãode massa', que virou sinô
nimo da mídia tradicional, está se transformando em 'meio de 
comunicação individual'. Ou seja, o produto editorial precisa ser 
formatado individualmente, o que é algo que só pode existir no 
meio digital. Com a publicidade, acontece exatamente a mesma 
coisa. E as agências tradicionais só agora começam a perceber 
isso, empurradas por players como o Google e o Facebook. Tem 
gente que ainda acha que eles são empresas de tecnologia. E não 
são. Eles perceberam o movimento sociocultural já descrito e 
transformaram a publicidade, que também era algo produzido 
'em massa', em promoções hipergranularizadas, porém entre
gues ao seu público específico. Essas empresas de mídia sabem 
como usar a tecnologia a seu favor, para viabilizar esses milhares 
de microanúncios. É o conceito da cauda longa levado às últimas 
consequências", conclui. 

O que as marcas na verdade precisarão fazer para se tornarem 
cada vez mais desejadas é estarem mais próximas do consumi
dor. "Isso deverá ser feito por meio de uma análise precisa de 
como chegar até ele com mais eficácia", afirma Salles Neto.* 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 9, n. 96, p. 70-73, maio/ jun. 2013.




