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O horizonte da publicidade online es-
tá nublado. Este ano, sem grandes 

eventos esportivos e eleições, os inves-
timentos publicitários em internet caí-
ram consideravelmente. No primeiro se-
mestre, de acordo com o Projeto Inter-
-Meios, coordenado por Meio & Men-
sagem, o faturamento no meio recuou 
15,1%, com R$ 627 milhões, contra os 
R$ 739 milhões registrados no mesmo 
período de 2012. Por outro lado, a au-
diência na web continua a crescer ra-

pidamente. O Brasil já ultrapassou os 
cem milhões de usuários de internet, 
de acordo com o Ibope Media, o que 
representa mais de 50% da população. 
É o quinto país do mundo mais conec-
tado. Para atrair esses usuários e, con-
sequentemente, abocanhar uma fatia 
maior dos investimentos de comuni-
cação dos anunciantes, os portais de 
conteúdos e as operações digitais dos 
veículos de comunicação estão inves-
tindo em novos formatos publicitários. 

Nos Estados Unidos, de acordo com 
a Forrester Research, os formatos mais 
populares são os anúncios em vídeo e 
rich media, que contém imagens ou ví-
deos e envolvem algum tipo de intera-
ção por parte do usuário. Os banners 
estáticos, que valiam muito há cerca 
de dois anos, agora começam a perder 
o interesse tanto dos usuários como das 
marcas e devem desaparecer até 2016, 
segundo a consultoria. Em três anos, 
os anúncios em vídeo e rich media de-

capa

A internet que  
dá (mais) lucro
Veículos e portais de conteúdo criam novos formatos publicitários  
na web para atrair maior interesse da audiência e dos anunciantes

Por ROBERTA QUEIROZ

vem representar 76% dos investimen-
tos publicitários, nos Estados Unidos e 
na Europa. A Forrester também obser-
va em seu relatório que o aumento dos 
investimentos publicitários nas mídias 
sociais, que têm custos mais baixos, es-
tá impactando negativamente a receita 
dos portais. Mais um desafio que preci-
sa ser enfrentado na busca de maiores 
investimentos publicitários.

Nesse cenário, um ponto a favor,  
segundo a consultoria americana 
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eMarketer, é que os gastos em mídia dis-
play irão crescer e ultrapassar a busca. 
As receitas de busca (US$ 17,3 bilhões) 
ultrapassaram, no ano passado, os inves-
timentos em mídia display, (US$ 14,8 bi-
lhões). Porém, a consultoria prevê que 
esse resultado irá mudar em 2015. Em 
2017, os anunciantes devem investir US$ 
30 bilhões em mídia display, enquanto 
a busca irá abocanhar US$ 25,6 bilhões 
de investimentos em publicidade online.

No Brasil, a realidade ainda é outra. 
De acordo com o Interactive Advertising 
Bureau (IAB Brasil), o display e o social 
media representaram R$ 1,5 bilhão dos 
investimentos das marcas, em 2011, en-
quanto busca e classificados somaram 
R$ 1,9 bilhão. No ano passado, display 
e social media ficaram com R$ 1,8 bi-
lhão e a busca e os classificados com R$ 
2,7 bilhões. Um crescimento em sear-
ch muito expressivo. “A tendência é que 
essa configuração permaneça inaltera-
da pelo menos em médio e curto prazo, 
com uma parte da publicidade online 
crescendo bem mais que a outra”, ava-
lia Marcelo Lobianco, vice-presidente 
executivo do IAB Brasil. 

Lobianco lembra ainda que esse ce-
nário irá exigir dos executivos do setor 
um olhar mais aguçado para garantir 
que suas estratégias de negócios per-
maneçam pertinentes e lucrativas. De 
acordo com ele, parte da retração dos 
rendimentos dos portais tradicionais é 
relacionada ao fato de muitos deles não 
terem se reinventado e, mais do que is-
so, acabaram apostando numa estru-
tura operacional pouco flexível, cuja 
lentidão não acompanha a rapidez do 
mundo digital. 

Projeções internas da Microsoft indi-
cam aceleração do faturamento publici-
tário no meio digital, cerca de 20% pa-
ra o segmento display, que inclui vídeo 

e Facebook, e 35% para o segmento de 
busca. “Existe uma série de fatores que 
dificultam a mensuração do investimen-
to digital: restrição de algumas empre-
sas, a diversidade do meio (que inclui 
ad networks e exchanges), a constan-
te mudança de modelos de negócios, 
além do surgimento de novas catego-
rias e opções de mídia digital”, afirma 
Marcos Swarowsky, diretor de publici-
dade e online da Microsoft no Brasil. O 
executivo lembra ainda que os investi-
mentos em vídeo, mobile e ad exchan-
ges também têm crescido muito e não 
são completamente mensurados na me-
todologia atual.

O bom e velho banner
Todos os meios de comunicação já 

possuem suas operações digitais. O Bra-
sil também é um recordista em quanti-
dade de portais de conteúdo — Globo.
com, Terra, UOL, iG, R7, Yahoo. Porém, 
a rentabilização desses canais ainda é 
sofrida. A maioria deles aposta na ven-
da de publicidade tendo como princi-
pal estrela o bom e velho banner. Para 
a maioria dos gestores dos meios de co-
municação digital, o banner está longe 
de ser o patinho feio dos formatos de 
mídia. “Não considero as campanhas 
de banner rejeitadas. Penso que, com 
as novas tendências, as metodologias 
antigas ficarão obsoletas e precisare-
mos nos reinventar mais vezes. Esses 
novos movimentos trarão novos con-
ceitos, preconceitos, rejeições e acei-
tações. Banner no contexto da marca, 
aliado à tecnologia de entrega e otimi-
zação, continua e continuará sendo um 
grande atrativo para o mercado”, afir-
ma Eduardo Becker, diretor da Central 
Globo de Comercialização de Mídias 
Digitais.

Para Enor Paiano, diretor de publi-
cidade do UOL, o banner vem acom-
panhando a evolução da internet e do 
interesse dos usuários. “Desde o início 
da web, ele vem evoluindo, aumentan-
do de tamanho e ganhando mais recur-
sos à medida que a conexão e as máqui-
nas ficam melhores. Por isso, continua 

sendo um formato tão efetivo para a co-
municação”, afirma. Além do banner, o 
vídeo é outro formato muito utilizado 
pelos anunciantes. “À proporção que a 
internet e o comportamento do usuá-
rio evoluíram, o banner foi adequando-
-se para se tornar uma ferramenta efe-
tiva. Foi ganhando movimento e inte-
ração”. De acordo com Paiano, a prin-
cipal receita do UOL vem de anúncios 
que utilizam o formato de banner, se-
guido dos vídeos.

A campanha realizada pela HP é um 
exemplo dos novos formatos utilizados 
pelo banner. Na homepage do UOL, a 
ação contava com três botões com as co-
res usadas na impressão gráfica — ver-
melho, azul e amarelo. Quando o usuá-
rio mexia nos botões, mudava a cor de 
toda a página do portal. Aumentando a 
quantidade de azul e amarelo, a home-
page ganhava a cor verde e assim o in-
ternauta podia brincar e interagir com 
as cores. “Isso mostra as possibilidades 
que uma marca pode ter para interagir 
com os usuários”, afirma Paiano. 

Outro exemplo foi a campanha de 
lançamento da Smart TV da Samsung. 
O banner respondia ao comando de voz 
do internauta. Dependendo do canal 
que o usuário escolhia e falava ao mi-
crofone, a peça comportava-se de ma-
neira diferente. “O investimento em mí-
dia display só cresce no mundo inteiro. 
No Brasil, cresce fortemente, sobretu-
do, em cima do banner. Outros forma-
tos chamam atenção, mas os resulta-
dos de fato dos clientes está no banner. 
Ainda tem tanta coisa para descobrir e 
acontecer que vai continuar por muito 
tempo”, confia Paiano. Outro negócio 
que passou a gerar receita no UOL foi 
a plataforma mobile, lançada em 2004. 
Segundo o diretor de publicidade, esse 
dinheiro novo contribuiu significativa-
mente para o desempenho do portal no 
ano passado. 

No Sistema Globo de Rádio, que in-
clui Rádio Globo e CBN, além dos for-
matos tradicionais, com ou sem movi-
mento, as emissoras contam com mais 
três propriedades comerciais. “Aber-

... mas isso deve mudar no futuro (em termos globais)

2012 2017

Display US$ 14,8 bilhões US$ 30 bilhões

Busca US$ 17,3 bilhões US$ 25,6 bilhões

O investimento em busca cresce no Brasil...

2011 2012

Display/ social media R$ 1,5 bilhão R$ 1,8 bilhão

Busca e classificados R$ 1,9 bilhão R$ 2,7 bilhões

Fontes: IAB Brasil e Forrester Research

Os banners estáticOs, que 
valiam muitO há cerca de dOis 
anOs, agOra cOmeçam a perder 
O interesse tantO dOs usuáriOs 
cOmO das marcas e devem 
desaparecer até 2016, segundO a 
cOnsultOria FOrrester research

Marcelo Lobianco, do IAB Brasil: publicidade em mecanismos de busca deve continuar crecendo mais que em outros formatos

Eduardo Becker, da Globo.com: banner no contexto da marca continua sendo atrativo
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É inegável que o interesse por 
vídeos online — tanto por parte dos 
internautas como dos anunciantes 
— está crescendo rapidamente no 
Brasil. Já são cerca de 43 milhões 
de espectadores, de acordo com a 
comScore. “Os vídeos online são 
parte importante do cenário virtual 
no Brasil, alcançando grande número 
de pessoas em um contexto de 
envolvimento que é atraente para 
negociantes e anunciantes”, afirma 
Alejandro Fosk, vice-presidente 
sênior da comScore na América 
Latina. Porém, uma questão dificulta 
a publicidade com o uso de vídeos 
no País: a escassez de inventário 
de anúncios no formato. Para 
atender a essa demanda, a empresa 
de tecnologia francesa Teads.TV 
desenvolveu um novo formato de 
anúncio que permite que sejam 
exibidos vídeos de marcas em páginas 
da web com base em texto.

A ferramenta InRead tem uma 
abordagem diferente da dos formatos 
que utilizam rich media, por exemplo. O 
anúncio só começa quando o leitor rola 
a página para baixo. Apenas quando 
mais de 50% da peça é visível, começa 
a reproduzir; quando o leitor volta para 
uma posição na qual aparece menos 
da metade do vídeo, pausa. “O InRead é 
um formato único porque, além de ser 

Anúncio em vídeo ganha espaço diferenciado em páginas de texto
atualmente 150 publishers premium 
utilizam a ferramenta, aproximadamente 
280 milhões de vídeos são exibidos e 
contabilizados 90 milhões de unique 
views dos anúncios em vídeos por mês, 
em 15 países. Entre os portais, Le Monde, 
Le Figaro, Forbes, Reuters, Vogue, Marie 
Claire, The Economist, El Mundo, Yahoo, 
The New York Times, Elle, The Guardian, 
entre outros, usam o dispositivo. 
“Desenvolvemos a ferramenta há um 
ano porque percebemos que o mercado 
de display estava estagnado na França, 
apesar de existir uma demanda enorme 
para publicidade em vídeo em veículos 
de boa qualidade. Porém, não havia 
inventário sufi ciente, em grande escala, 
para as marcas”, conta Salinas.

Anunciantes como Audi, 
Renault, Land Rover, IBM, Pfizer, 
HP, Nespresso, entre dezenas de 
outros já testaram a ferramenta. 
“A Peugeot, por exemplo, está com 
uma campanha global de branding 
no ar até dezembro, em 23 países, 
que possivelmente será estendida 
para a América Latina no primeiro 
trimestre de 2014”, adianta Salinas. Os 
resultados da ação são expressivos. 
O anúncio foi iniciado mais de 2,8 
milhões de vezes, assistido por 30 
segundos um milhão de vezes e visto 
até o final mais de 670 mil. Outra 
alternativa para portais e anunciantes.

em HD, é uma publicidade que aparece 
embaixo da dobra, o que garante que os 
anúncios são vistos”, assegura Mário 
Salinas, diretor de desenvolvimento de 
negócios para a região oeste dos Estados 

Unidos e América Latina. 
A empresa disponibiliza a ferramenta 

para publisher e adserver de vídeos e o 
anunciante só paga o número de exibições 
concluídas. De acordo com Salinas, 

Reprodução começa quando o internauta rola a página até a metade de baixo da tela

tura de player, banner integrado com áu-
dio e abertura do aplicativo para smar-
tphone, além de serem formatos dife-
renciados, têm eficiência muito supe-
rior à média de mercado”, afirma José 
Luiz Nascimento Silva, diretor de mer-
cado e novos negócios do Sistema Glo-
bo de Rádio.

Vídeos na mira
O Brasil é um dos lugares que mais 

crescem em consumo de vídeos online. 
Segundo dados da comScore, entre de-
zembro de 2011 e janeiro de 2013, o País 

manteve os seus 42,9 milhões de espec-
tadores de vídeo online. Entretanto, o 
estudo mostra que o número de vídeos 
online por espectador cresceu 18% em 
relação ao ano anterior. Além disso, na 
média, os espectadores online gastam 
50 minutos a mais em vídeos de stre-
aming em comparação com o que era 
gasto em 2012. Esses números colocam 
o Brasil à frente do Reino Unido e EUA.

Não é à toa que a Globo.com, que tem 
como base vídeos pro� ssionais produzi-
dos pela TV Globo, é o portal de conte-
údo mais acessado pelos internautas 

Campanha da smart TV da Samsung no UOL, ativada por comando de voz

Vídeo 360, novo formato de anúncio no portal da Globo, um dos mais acessados pelos brasileiros

Banner integrado com 
áudio no site da CBN
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brasileiros, perdendo para Google sites 
(que inclui YouTube), Vevo e Facebook. 
“Temos um grande portfólio de produtos 
e, sem dúvida, o vídeo tem grande des-
taque. Nossos clientes estão conectando 
suas marcas com um conteúdo de quali-
dade, com uma entrega de produtos pro-
fissionais e conhecidos do brasileiro, a 
mesma qualidade que ele já conhece na 
TV Globo. Além disso, aproveitando que 
temos a maior audiência de vídeo entre 
os portais, este ano, lançamos um novo 
formato de vídeo que garante alcance ex-
pressivo dentro do conteúdo premium”, 
afirma Becker, da Globo. 

O novo formato chama-se Vídeo 360. 
Por dia, mais de um milhão de usuários 
únicos são impactados com o pre roll; 
Unilever, Rossi e Ford já veicularam nes-
se formato. Na Globo.com os banners 

contam com uma quantidade menor 
de espaços, mas com maior destaque. 
Além desses formatos, o portal conta 
com projetos de branded content desen-
volvidos especialmente para atender às 
necessidades dos anunciantes. “Conti-
nuamente discutimos melhorias e no-
vos formatos; ao longo deste ano ainda 
teremos novidades. Cada vez mais te-
mos buscado ampliar e criar formatos 
transmídia com ações que transitam en-
tre TV e mídias digitais. Essas iniciativas 
só tendem a crescer, pois temos nossas 
áreas editoriais integradas e com uma 
visão de que cada vez mais o consumo 
de mídia é simultâneo”, avalia Becker.

Para Roni Bueno, vice-presidente de 
marketing e publicidade do Terra, o ví-
deo é um formato display. “Em vez de 
gerar imagens animadas, você tem ima-
gem em movimento. Em médio pra-
zo, display e vídeo serão uma coisa só”, 
aposta. Este ano, o Terra criou um no-
vo formato, o Expandable, com vídeos 
que se ampliam no meio do texto. “O 
vídeo é um formato já consolidado e 
tem muita força na web”, afirma Bueno.

Novos formatos
Desde quando chegou ao Terra, em 

dezembro do ano passado, Bueno tem 
investido em novos formatos publici-
tários para atrair novos anunciantes. 
“Mudamos a estratégia constantemen-
te. O modelo é pautado por associa-
ção de conteúdo premium e estamos 
amplificando isso trabalhando a inte-
gração de multiplataformas”, explica. 
Este ano, o portal lançou o Terra One 
Day, espaço que oferece a possibilida-
de de uma marca somar todas as telas 
do portal em um dia — display, mobi-
le, SMS, TVs conectadas, entre outros. 
“É um espaço bom para lançamento de 
produtos e ofertas”, explica o vice-pre-
sidente do Terra.

Outro formato utilizado no portal é 
o Levitator, que sai da posição lateral, 
expande-se no centro da tela e retorna à 
posição inicial em destaque. De acordo 
com o portal, o anúncio de uma marca 
de varejo trouxe ofertas comemorati-
vas e recebeu quase 56 mil cliques, 

Principais propriedades online no Brasil

Vídeo online no Brasil cresceu  
mais rápido que outros mercados

A visualização de vídeos cresceu 
18% em um ano no Brasil

47,890

18,724

45,504

8,883

45,384

11,987

43,986

17,902

42,676

12,189

42,181

8,601

38,587

6,827

37,446

4,821

28,410

3,405

19,109

-1% +11%

+3%

+18%

1,791

Google 
Sites

Dezembro 
2011

Dezembro 
2012

Vídeos visualizados por espectador

Vídeos visualizados por espectador

18%

Total visitantes únicos (000)

Dezembro 2011

Média de visitantes únicos diários (000)

Dezembro 2012

Terra 

EUA RU Global Brasil

UOL Facebook Microsoft 
sites

Globo.com Yahoo  
sites

R7 iG Grupo  
Abril

Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+

Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+

109.7

129.3

No formato Levitator a peça sai da lateral, expande no centro da tela e volta à posição original 
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Principais propriedades online no Brasil Publicidade display no Brasil em 2012 por anunciante 
Dafiti foi o maior anunciante online

Total

Dafiti.com.br

Netshoes.com

Netflix

Microsoft 
Corporation

MRV Engenharia e 
Participações

Telefonica Group

Pank Negócios 
Online

America Móvil

Google

The Point

Portais

Mídia social

Entretenimento

Serviços

Notícias/
Informações

Esportes

Jogos

Estilo de vida

Entretenimento/ 
Música

Blogs

789,991,006

352,238,449

274,068,465

101,384,159

89,108,007

48,613,550

33,609,581

19,813,821

18,213,549

14,775,283

14,613,043

Impressões de anúncios display no 
Brasil (000) durante o ano de 2012

Impressões de anúncios 
display no Brasil (000) 
durante o ano de 2012

Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+

25,203,912

23,857,375

9,274,274

9,066,021

8,559,628

6,995,928

6,778,475

5,911,463

5,520,456

5,200,288

número nove vezes mais alto do que a 
média. O formato gerou evolução no 
CTR de 0,03% para 0,2%. “São ações co-
mo essa contribuem para o aumento do 
CTR geral do Terra”, diz Bueno.

Para o executivo, existem três cami-
nhos que precisam ser priorizados nas 
estratégias dos portais. Os formatos de-
vem ser mais generosos em tamanho e 
peso, podendo ser expandidos e com 
tecnologias mais complexas, como é o 
caso do rich media, porém com menor 
quantidade de espaços. Ou seja, menos 
quantidade e mais qualidade. Outro pon-
to é o maior investimento em display e 

vídeos. Por último, Bueno destaca que a 
possibilidade de segmentação é um ca-
minho sem volta. “Com a quantidade de 
dados disponíveis, é preciso saber ana-
lisar as informações para poder definir 
as ações que serão mais eficientes”, en-
sina. Entre os anunciantes do portal es-
tão Netshoes, Dafiti, OLX, Netflix, Even, 
Buscapé, Pão de Açúcar, Staples, Boti-
cário (e-commerce) e Giuliana Flores. 

De acordo com Carolina Tuttoilmon-
do, diretora de mídias digitais do Gru-
po Estado, novas tecnologias, formatos 
inovadores, novos produtos e canais de 
conteúdo irão contribuir para entregar 

melhores resultados para os anuncian-
tes e agregar valor à experiência ao in-
ternauta. “Hoje o nosso foco está em 
dois pilares: tecnologias que aperfeiço-
am entregas e otimizam os resultados, 
com base no comportamento de nave-
gação, e conteúdo”, explica, ao lembrar 
que o Estadão é um grande produtor 
de conteúdo de qualidade, distribuído 
em diversas plataformas — jornal, rá-
dio, vídeos, site, tablet, mobile e even-
tos. Ainda não existem exemplos de no-
vos formatos de mídia no portal do Es-
tadão, mas novidades deverão estar no 
ar no início de 2014.

“temos buscado ampliar e  
criar formatos transmídia com 
ações que transitam entre tV e 
mídias digitais. essas iniciatiVas 
só tendem a crescer, pois  
cada Vez mais o consumo  
de mídia é simultâneo”

Eduardo Becker
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia e Mercado, São Paulo, p. 4-12, 7 out. 2013.

Text Box
Anúncio




