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Apesar da má performance no primeiro 
semestre, com queda de 15,1% no fa-

turamento publicitário, segundo o Proje-
to Inter-Meios, a internet deve igualar em 
2013 o montante do ano passado (quan-
do faturou R$ 1,518 bilhão). Essa é a esti-
mativa do Interactive Advertising Bureau 
(IAB Brasil). Entretanto, ao se considerar 
todo o meio digital, os números são ou-
tros, e o IAB calcula um crescimento en-

Internet

O tamanho da fatia

tre 23% e 25% no mesmo período.
O presidente da entidade, Rafael Davi-

ni, explica que o cálculo estimado inclui 
os chamados portais horizontais (Terra, 
iG, Globo.com, UOL, Yahoo, MSN e ou-
tros), os verticais (aqueles focados, como 
o do Cartoon Network, o da Abril, entre 
muitos outros) e ainda as plataformas de 
conteúdo — onde estão as redes sociais, 
os sites de busca, de compra de vídeo. Es-

ta última categoria não abre seus núme-
ros, em razão de polices internacionais. 
Se todo esse universo estivesse incluído 
no Projeto Inter-Meios, segundo Davi-
ni, a internet estaria abocanhando apro-
ximadamente 12% do bolo publicitário. 
“Temos dois terços das empresas sem re-
portar seus números”, calcula. De janei-
ro a junho de 2013, o levantamento apu-
rou faturamento de R$ 627 milhões com 

venda de espaços publicitários na inter-
net brasileira.

Na sua análise, a maioria dos portais 
tradicionais está se reinventando para en-
tregar, além de conteúdo, mais inteligên-
cia na comunicação, utilizando tecnolo-
gia e big data. Assim, eles terão capaci-
dade para direcionar as mensagens do 
anunciante com menor dispersão. “To-
dos começam a investir em inteligência 
de plataformas. Os portais de conteúdo 
estão trabalhando, mas leva um tempo, 
até para ter visibilidade”, destaca o prin-
cipal executivo do IAB (veja mais à pág. 
4). “O mercado tem percepção errada dos 
portais horizontais e verticais quanto as 
suas capacidades e suas tecnologias”, la-
menta Davini.

Na opinião de Marcos Swarowsky, dire-
tor de publicidade e online da Microsoft, 
os anunciantes seguem o consumidor e 
irão continuar a investir mais em mídias 
digitais. Com um portfólio diversificado, a 
meta da empresa é ter crescimento neste 
ano de 25%, no mínimo, no faturamento 
publicitário com seus produtos. “No ge-
ral, as expectativas são boas. Até a Copa 
do Mundo, deve continuar a migração 
das verbas de outros meios para o digi-
tal. Antes disso, no final de 2013, espera-
mos a ativação dos pacotes”, adianta. A 
estratégia é investir cada vez mais na ex-
periência ligada a dispositivos e serviços 
e, assim, agregar mais valor, para renta-
bilizar os serviços com publicidade. Ao 
todo, são cinco produtos da Microsoft: 
MSN, Skype, Outlook.com (substituto do 
Hotmail), Xbox e Windows 8, sendo os 
dois últimos os mais recentes nesse le-
que de opções.

Enor Paiano, diretor de publicidade 

Participação do meio no bolo publicitário deve  
crescer com novas tecnologias e informações

Por SANDRA REGINA DA SILVA
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Números gerais da internet

Fonte: NetView/ Ibope Nielsen Online
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Ago/2005 Ago/2006 Ago/2007 Ago/2008 Ago/2009 Ago/2010 Ago/2011 Ago/2012 Ago/2013

11.630 13.641 19.302 24.331 28.977 32.328 36.992 41.501 48.119

Fonte: NetView/ Ibope Nielsen Online

Ago/2009 Ago/2010 Ago/2011 Ago/2012 Ago/2013

37.289 41.566 45.403 50.669 57.199

Fonte: NetView/ Ibope Nielsen Online

Evolução do número de usuários ativos em residências — agosto de 2005 a agosto de 2013

Evolução do número de usuários ativos em casa e no trabalho — agosto de 2009 a agosto de 2013

do UOL, também acredita que a segunda 
metade do ano será forte. “Nossa expec-
tativa é de crescer dois dígitos, como foi 
no primeiro semestre”, afirma. O executi-
vo credita o bom desempenho do UOL a 
três fatores principais: os pacotes de es-
porte; o mobile, que finalmente começa 
a se transformar em um bom negócio; e 
os projetos especiais e customizados. “Do 
nosso mix, o que faltou crescer de forma 
significativa foi o e-commerce”, comenta.

Recentemente, o UOL investiu na tec-
nologia da plataforma de comércio ele-
trônico, que inclui ferramentas mais in-
teligentes. “Talvez os primeiros resulta-
dos comecem a aparecer até o final do 
ano, ou no mais tardar no início de 2014, 
e passem a colaborar para o mix de recei-
ta”, completa.

Integração
O portal R7 prevê recuperação neste se-

gundo semestre, segundo Antônio Guer-
reiro, diretor de novas mídias da Rede Re-
cord, após “o recuo generalizado, como 
resposta natural às incertezas do merca-
do, no cenário em que o meio internet 
costuma sofrer mais”. Ele concorda que 
o momento é de cada player se reinven-
tar para se adaptar à nova realidade de 
mercado e garantir crescimento sólido. 

Os resultados auferidos pelo R7 de ja-
neiro a agosto estão acima da meta, ga-
rante Guerreiro, deixando um clima de 
otimismo na empresa, que comemorou 
quatro anos de mercado em setembro. 
Entre as mudanças, uma delas é no pró-
prio cargo do diretor, que até meados do 
primeiro semestre cuidava somente do 
R7 e agora é responsável por todas as pla-

taformas de distribuição de conteúdo di-
gital, seguindo a linha estratégica da Re-
de Record, que aponta para a integração 
entre todos os meios.

Os investimentos do grupo incluem no-
vos aplicativos, para mobile e game ne-
tworks — que trabalha produtos para re-
des de games, o mercado que mais cres-
ce —, além do novo projeto de social TV 
no portal. O início foi com A Fazenda e 
prossegue com O Aprendiz e a novela Pe-

cado Mortal. “Teremos ainda muita coi-
sa de conteúdo, de ferramenta e comer-
cial”, promete.

O CEO do iG, André Chaves, acredita 
que todo o mercado passa por um mo-
mento de ajustes, mas não tem dúvidas 
de que vai se recuperar. “Hoje, diversos 
players estão revendo seus modelos de 
negócio, mas o crescimento do merca-
do é algo inquestionável”, avalia. Na sua 
análise, a direção é mais importante 

“Hoje, diversos players estão 
revendo seus modelos de 
negócio, mas o crescimento do 
mercado é algo inquestionável”

André Chaves
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do que a velocidade em que os ajustes 
estão sendo feitos. 

Como segundo maior meio publicitá-
rio, de acordo com o executivo, o desafio 
da internet é estruturar as métricas de 
análise de mercado para mostrar o que 
esta mídia realmente significa. Com oti-
mismo, os planos do iG para este segun-
do semestre são “cristalizar a estratégia 
de diversificação de novas linhas de ne-
gócios da empresa e colher o resultado 
destes árduos meses de reconstrução”.

Alternativas
O Terra também tem novidades para 

este segundo semestre, entre elas o Ter-
ra One Day e a próxima edição do evento 
Planeta Terra. O Terra One Day é um for-
mato que inclui as plataformas para di-
versos dispositivos (PC, tablet, celular, TV 
conectada) e tem capacidade de cem mi-
lhões de impressões, chegando a 3,7 mi-
lhões de pessoas impactadas em um úni-
co dia. “É uma mídia de massa”, diz Davi-
ni, que também é o diretor-geral do Terra. 
Dentre os dispositivos, o mobile é o que 

Historicamente, cerca de 60% 
das receitas publicitárias estão 
concentradas no segundo semestre. 
Até mesmo por esse fenômeno, os 
players estão confiantes de que este 
será melhor do que o primeiro. O 
diretor-geral do Terra, Rafael Davini, 
explica que os portais horizontais é 
que tiveram queda no faturamento de 
janeiro a junho, levando o meio a ter 
desempenho no primeiro semestre de 
2013 de 15,1% inferior ao mesmo período 
de 2012, pelo Projeto Inter-Meios. 

“Na verdade, os anunciantes 
ampliaram a verba, entre 10% e 
15%, para o meio digital, mas o 
investimento privilegiou as plataformas 
de tecnologia, em detrimento dos 
portais”, explica. Por plataformas de 
tecnologia entenda-se mecanismos de 
busca e redes sociais. Essa migração 
da verba, na sua análise, é resultado 
de orçamentos reduzidos, por conta 
da insegurança e da incerteza do 
mercado, pela fase econômica e por 
falta de entendimento e de percepção 
do anunciante.

“O ‘modismo’ tem imperado. Há 
uma visão errada da importância e da 
audiência que os portais têm. O meio é 
muito dinâmico e mudou radicalmente 
de um ano e meio para cá”, aponta 
Davini. O presidente do IAB ainda chama 
a atenção a outro ponto: há anunciantes 
que vão direto à plataforma de 
tecnologia, sem passar por agência. 
“Isso é um budget de comunicação 
que também não é contabilizado”, 
argumenta. 

Os executivos dos portais consideram 
a estratégia de migração para as 
plataformas de tecnologia um engano. 
Afinal, são os portais os donos de 
conteúdo e é exatamente isso que gera 
buscas e a conversação nas redes sociais. 
O Terra foi um dos que registraram queda 
na receita. Davini conta que em 2013 ela 
está 20% menor, mas comparando ao ano 
de 2012, que foi muito forte para o portal 

Migração de verbas

ter informações mais relevantes, 
e igualmente confiáveis sobre 
todo o segmento é o início de uma 
discussão entre os organizadores 
do Projeto Inter-Meios e a 
PricewaterhouseCoopers. A ideia é 
ter um levantamento de como é o 
procedimento em outros países de 
modo a estimar, a partir de informações 
das agências, o montante e a 
destinação das verbas dos anunciantes. 
É uma ideia ainda em discussão, mas 
que indica um bom caminho.

— já que detinha os direitos exclusivos 
da transmissão para internet dos Jogos 
Olímpicos de Londres, evento que contou 
com 11 cotas comercializadas. “Agora, 
os grandes anunciantes, mesmo os que 
estiveram conosco no período olímpico, 
estão muito mais tímidos”, alega.

O MSN apresentou crescimento 
expressivo no primeiro semestre. “O 
portal teve aumento de investimento 
e dobramos os esforços em projetos 
especiais para os anunciantes, agregando 
experiência de marca e conteúdo”, afirma 
Marcos Swarowsky, diretor de publicidade 
e online da Microsoft. Na era da 
multiplataforma, a Microsoft comemora 
não só o bom desempenho do portal MSN, 
nos últimos seis meses, mas tem orgulho 
da performance publicitária de outros 
produtos da companhia. 

Segundo Swarowsky, o Skype, usado por 
34% dos internautas no Brasil, se tornou 
um sucesso em publicidade, “Entre 70% e 
75% dos planos de mídia dos anunciantes 
incluem o Skype”, garante. Outro produto 
que vai bem é o Xbox, o videogame de 
plataforma online com audiência de 1,3 
milhão de pessoas. A publicidade é inserida 
dentro do videogame e o jogador é quem 
escolhe ver o vídeo no Xbox. Segundo 
Swarowsky, a taxa média é de 10% dos 
usuários. “Ou seja, muito maior que os 
0,2% de taxa de click”, afirma.

O Windows 8, por sua vez, já vem com 
uma série de aplicativos, entre eles, a 
plataforma de publicidade. “Em vez de 
banner, são vídeos, revista eletrônica, 
com experiência mais rica para o usuário”, 
comenta o diretor da Microsoft, que 
espera a consolidação do Windows 8 para 
colher mais frutos.

Os executivos do iG e do UOL informam 
que os portais cresceram dois dígitos no 
primeiro semestre. “Mas temos uma meta 
bem ambiciosa. Queremos e podemos ter 
um espaço bem maior do que temos hoje; 
queremos mais”, destaca o CEO do iG, 
André Chaves. 

O diretor de publicidade do UOL, Enor 

Paiano, não tem dúvidas de que o meio 
digital cresceu no primeiro semestre, com 
base nas conversas com anunciantes e 
agências. “Todos estão investindo muito 
mais no digital e a receita das agências 
também é positiva.” Entretanto, a ausência 
de informações de empresas como Google, 
Twitter e Facebook não permite mapear 
isso. “Antigamente, como o segmento 
era pequeno, não havia muito impacto no 
número final, mas hoje a fatia que fica de 
fora é enorme”, lamenta Paiano. 

Uma boa notícia no sentido de o meio 

tecnologia, quebra por perfis, permitin-
do entrega direcionada, de forma embar-
cada”, conta Davini. 

No momento estão sendo realizados 
testes com três empresas, que devem es-
tar finalizados no final deste ano. “Posso 
adiantar que vai ser muito eficaz e vamos 
otimizar a verba do anunciante”, diz Da-

Ação de Sprite no Xbox: cerca de 10% dos usuários assistem vídeos publicitários no console

vini, ao garantir que o Terra não deixará 
de lado o cuidado com o conteúdo. “So-
mos uma empresa de conteúdo, há 15 
anos no digital, e os portais não estão no 
passado. Isso é uma visão míope”, alega. 
Com todo esse investimento, a expectati-
va do Terra é que o setor apresente cres-
cimento ainda neste ano.

Desde o início do ano, o iG vem apre-
sentando novidades ao mercado, como o 
trabalho de regionalização, as alianças es-
tratégicas — a exemplo das parcerias com 
o grupo Mix, Sony, YouPix e Fashion.me 
— e a criação da área de branded content. 
A transformação da TV iG em uma produ-
tora independente foi outra nova estraté-
gia, assim como a área B2B, o lançamen-
to de novos canais editoriais e o relança-
mento do Último Segundo.

“Inovamos ao iniciar, no Brasil, a venda 
de mídia display com impressões garan-
tidas (GTS). Enfim, tivemos um número 
grande de novidades, o que vem trazen-
do o iG novamente para as lentes do mer-
cado e dos 34 milhões de usuários fiéis a 
nossa marca”, afirma Chaves.

está explodindo em número de acessos.
Outro novo formato é o artigo expan-

sível. Neste, no meio de uma matéria, é 
inserido um vídeo do anunciante, com 
duração de 15 a 30 segundos, causando 
grande impacto. “Adquirimos a platafor-
ma de vídeo da Adobe, que roda com a 
mesma inteligência das plataformas de 

A novela Pecado Mortal faz parte de novo projeto de social TV do portal R7
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20 maiores subcategorias por audiência (000) - casa e trabalho / agosto 2013

Subcategorias Audiência 
única (000)

Tempo por pessoa 
(hh:mm:ss)

Visitas por 
pessoa

Páginas vistas 
por pessoa

Portais 48.351 02:13:32 23,21 113

Comunidades 47.837 11:24:06 24,7 611

BusCadores 47.243 01:26:38 18,58 110

Vídeos/filmes 40.413 03:40:57 11,11 113

e-mail 37.735 03:41:43 19,53 232

ferramentas/serViços de internet 35.532 00:57:51 9,74 46

faBriCantes de softwares 32.011 00:32:38 6,4 21

eVentos Correntes e notíCias 
gloBais

31.006 01:05:11 10,28 39

lojas de Varejo 30.540 01:08:40 7,56 80

multiCategoria entretenimento 30.432 00:51:06 8,25 44

ferramentas de Pesquisa 27.892 00:20:38 4,94 13

jogos online 26.562 03:23:32 8,47 88

goVerno 26.240 01:37:34 9,07 107

músiCa 24.133 00:49:37 5,42 27

BanCos 22.449 01:20:06 8,67 107

ClassifiCados e leilões 22.445 00:58:50 5,67 74

ComPutadores e notíCias de 
eletrôniCos

22.236 00:28:14 5,22 17

esPortes 20.798 00:59:43 9,13 40

reCursos eduCaCionais 20.119 00:25:41 3,9 17

shoPPing Virtuais/ ComParadores 
de Preço

18.584 00:14:51 3,38 14

20 maiores subcategorias por audiência (000) - casa e trabalho / agosto 2012

Subcategorias Audiência 
única (000)

Tempo por pessoa 
(hh:mm:ss)

Visitas por 
pessoa

Páginas vistas 
por pessoa

BusCadores 43.371 01:07:50 23,05 148

Portais 43.003 01:34:35 25,45 164

Comunidades 42.200 09:53:12 27,85 1127

faBriCantes de softwares 38.066 01:26:59 15,91 38

e-mail 35.936 02:25:57 21,42 311

Vídeos/filmes 35.799 01:37:58 12,87 133

ferramentas/serViços de internet 34.142 00:32:35 12,05 68

mensagens instantâneas 33.216 02:50:18 22,9 24

multiCategoria entretenimento 31.073 00:47:15 10,09 55

eVentos Correntes e notíCias 
gloBais

28.204 00:41:00 10,85 55

lojas de Varejo 27.628 00:43:37 7,52 90

ferramentas de Pesquisa 26.621 00:12:20 5,55 17

jogos online 25.579 02:57:34 9,61 220

músiCa 23.739 00:28:02 6,47 45

goVerno 23.720 00:57:04 8,64 108

esPortes 22.891 00:45:45 9,86 64

ComPutadores e notíCias de 
eletrôniCos

21.139 00:15:27 5,5 24

reCursos eduCaCionais 19.707 00:13:04 3,8 21

ClassifiCados e leilões 19.370 00:32:46 5,66 67

BanCos 18.405 00:51:12 8,59 106

Fonte: NetView/ Ibope Nielsen Online Fonte: NetView/ Ibope Nielsen Online
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