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Negócios com a publicidade na web devem movimentar cerca de US$ 200 milhões até 2008.  
 
Dez anos depois do nascimento da internet comercial, o balanço é bastante positivo, apesar de 
muitas das previsões feitas durante o período do "boom" deste segmento não terem se 
concretizado. Um novo comportamento e um novo tipo de consumidor surgia e o otimismo era 
pulsante. Hoje há um consenso de que o mercado está mais maduro e tende a crescer, mas em 
níveis mais realistas em relação às expectativas anteriores.  
 
Em 1998, no auge do então chamado "novo mercado", empresas de pesquisas conceituadas 
estimavam que a publicidade on-line deveria saltar mundialmente de menos de US$ 5 bilhões, em 
1999, para US$ 30 bilhões, em 2004, informou Osvaldo Barbosa de Oliveira, diretor do MSN 
Brasil, um dos portais mais visitados no País. No entanto, o realizado totalizou US$ 12 bilhões, 
recordou.  
 
O diretor do MSN, um dos pioneiros da internet, participou ontem do painel de abertura do 
seminário "10 anos de Negócios Eletrônicos no Brasil", realizado em São Paulo pela Gazeta 
Mercanti, Jornal do Brasil, revista Forbes Brasil, InvestNews e Casa Brasil, com apoio da Câmara 
e-net e patrocínio da Serasa.  
 
No Brasil, segundo Oliveira, a previsão era que a mídia on-line movimentaria de US$ 800 milhões 
a US$ 900 milhões, mas o realizado somou apenas US$ 80 milhões. "Até 2008, nossa previsão, 
agora mais conservadora, é que a publicidade na internet gire em torno de US$ 200 milhões no 
Brasil, e, US$ 21 bilhões, mundialmente."  
 
Na opinião de Oliveira, os serviços são os principais atrativos da internet e os usuários são de alto 
poder aquisitivo. Conforme dados do MSN, o perfil de 78% dos usuários da web pertence às 
classes A e B e, entre as mídias, a rede só perde para a TV paga (80%). "A internet hoje é a 
segunda mídia de massa, depois da televisão. E, com o avanço da banda larga, a criatividade das 
agências está melhorando e a publicidade on-line não se restringe aos banners e pop-ups", disse.  
 
Atualmente, é impossível imaginar uma companhia que não esteja conectada à web. O comércio 
virtual entre empresas, ou B2B (Business-to-Business), inclusive, deverá movimentar no Brasil 
cerca de US$ 300 milhões neste ano, informou Cid Torquato, diretor executivo da Camara-e.net, 
que juntamente com o presidente internacional da Gazeta Mercantil, Marcos Troyjo, realizou a 
abertura do evento.  
 
"A digitalização dos processos e o aumento da inclusão digital promovem o crescimento do 
comércio pela web, que cresce cerca de 40% ao ano", disse Torquato. Segundo ele, varejo on-
line, ou B2C (Business-to-Consumer), deverá movimentar este ano US$ 10 bilhões no País, entre 
um total de 15 mil empresas e 4 milhões de consumidores domésticos.  
 
Para o diretor de telemática da Serasa, Dourival Dourado Júnior, com o aumento recente no uso 
da certificação digital, a internet vai crescer de forma mais consistente pois terá mais credibilidade 
e confiabilidade.  
 
"O Brasil tem ótimas referências do uso da internet, como as eleições eletrônicas e o imposto de 
renda, que precisam ser mais difundidos no exterior", ressaltou o vice-presidente de clientes da 
Vivo, Guilherme Portela. Para ele, investir na web é interessante, pois "o retorno é rápido".  
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