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RESUMO 

O estudo apresenta aspectos da propaganda tradicional que tiveram suas 

dimensões alteradas com o advento da Internet. A autora pretende demonstrar 

como as novas tecnologias têm afetado a forma de se pensar, fazer e comprar 

propaganda. Através de estudo exploratório, o relatório apresenta uma nova 

visão à respeito da importância da Internet como forma de adicionar diferentes 

ferramentas e possibilidades à propaganda tradicional. Com o objetivo de 

complementar o estudo, a autora apresenta o resultado de uma pesquisa com 

profissionais de Internet e analisa um estudo de caso da agência que criou o 

primeiro commercial interativo da história da propaganda brasileira. 



ABSTRACT 

The study presents aspects of the traditional advertising, which have had it's 

dimensions changed with the advent of the Internet. The author intends to 

demonstrate how the new technologies have affected the way of thinking. doing 

and buying advertisings. Through a exploratory study, the report presents a new 

vision about the importance of the Internet as a way of adding different tools and 

possibilities to current advertising. In order to complement the study, the author 

presents the results of a survey with web's professionals and analyses a study 

case with an agency that created the first interative commercial of the brazilian 

history. 



SUMÁRIO 

Na Nova Economia, as relações de consumo e de negócio estão se estruturando 

de uma maneira diferente do que ocorria na Velha Economia. Aspectos 

educacionais, científicos, governamentais e de lazer também estão tendo suas 

estruturas alteradas com o advento da economia digital e da tecnologia Internet. 

Segundo Vassos (1997), a era digital traz mudanças revolucionárias inspiradas 

pelo casamento entre informática e comunicação. A natureza das relações de 

trabalho, a forma como o aprendizado será acumulado, a maneira de se comprar 

e vender, os avanços científicos, enfim, uma série de esferas da sociedade vêm 

se alterando rapidamente diante da Internet. Segundo Aldrich (2000), hoje. 

fabricantes competem menos por sua habilidade de fabricação e mais por sua 

capacidade de se conectar eletronicamente a fornecedores e clientes e 

implementar a tecnologia da informação para aperfeiçoar seus processos. 

Varejistas competem menos sobre como escolhem bens imobiliários e projetam 

layouts das lojas, e mais sobre como rastream os padrões de compra do 

consumidor e usam informações do ponto de venda para formar elos estreitos 

com os fornecedores. Com o advento da economia digital, pela primeira vez na 

história, a economia do setor de serviços, excedeu a riqueza criada pela 

fabricação de produtos. Ainda, segundo o autor, diante deste novo cenário, a 

tecnologia se torna a forma economicamente dominante, onde a informação é o 

direcionador de valor e da criação de riquezas. 

Hagel et a!. (1999) afirmam que as regras do jogo no setor industrial e de 

serviços estão se alterando rapidamente e, por este motivo, é preciso a adoção 

de novos modelos mentais que repensem os conceitos até então vigentes. 

Segundo os autores, o maior salto cognitivo será dado por aqueles que 

entenderem o novo conceito de "valor"; como este pode ser criado, administrado 

e disperso nas organizações. As "leis de retorno crescentes", por exemplo, 

abordam a importância de se criar massa crítica para a criação desse valor. 

Aspectos como minimização de custos incrementais para unidade adicional 



produzida, curvas de aprendizagem e base instalada referem-se a novas 

maneiras de se pensar negócios na Web. O conceito de "mercados reversos" 

também aponta para uma nova maneira dos clientes se comportarem, onde 

estes atuam com grande poder de escolha diante de um amplo acesso à 

informação. 

Mudanças que apareciam em gerações, agora surgem de um ano para outro. A 

necessidade de inovação e agilidade que sempre fundamentou o sucesso e 

manutenção das organizações, ao longo do século passado, possuem hoje 

ainda maior importância no novo cenário competitivo. Com o advento da Internet 

e do Comércio Eletrônico, o ambiente para o desenvolvimento de negócios 

globais se torna ainda mais fértil. O conceito de mercado único, onde as 

fronteiras geográficas e sócio-culturais são minimizadas já é uma realidade 

(Nóbrega,2000). Características como virtualidade, conectividade, capacidade 

de adaptação, rapidez, consciência, emoção e inovação são fundamentais para 

organizações que queiram participar, com alta performance, dessa nova ordem 

competitiva. 

É a partir desta nova perspectiva econômica e de relações de consumo, que a 

presente pesquisa pretende analisar o papel que a tecnologia Internet exerce no 

processo de reformulação da Propaganda. Neste sentido, Smith et aI. (1999) 

comentam a importância de se entender as características das mudanças que 

estão ocorrendo nos mercados eletrônicos, no que se refere à forma de se fazer 

negócios, ao comportamento de consumidores, à regulação governamental, à 

estratégia de negócios, aos processos, à distribuição e intermediação, como 

forma de se obter vantagem competitiva neste mercado emergente. O estudo 

procura analisar até que ponto as tecnologias advindas da Internet estão 

alterando a forma de se fazer, de se pensar e de se contratar Propaganda na 

Web. Paralelamente a isso, a autora pretende traçar um corte transversal entre 

os conceitos e a forma de atuação da Propaganda tradicional e Propaganda on

line, de modo a entender que mudanças substanciais estão ocorrendo nesta 

importante ferramenta de Marketing. Para isso, serão analisados aspectos 



relativos à forma e ao conteúdo das mensagens, tipos de veículos, mídias e 

anúncios utilizados, e a forma como se dá a mensuração do retorno sobre os 

investimentos dos clientes. 

Aspectos relacionados aos novos mecanismos de compra e de relações de 

consumo no ambiente digital também serão estudados, objetivando relacionar-se 

tais mudanças de comportamento ao surgimento de uma nova forma de se 

comunicar e propagar bens e serviços na rede. Ainda, segundo Hagel et aI. 

(1999), pelo deslocamento que provoca no equilíbrio de poder dos fornecedores 

para os clientes, a Internet vem alterando, de forma irreversível, a maneira como 

grandes empresas anunciam e vendem seus produtos e serviços. Tais 

mudanças exigem novas formas de se pensar e implementar as ferramentas de 

marketing. A partir deste novo modelo, os atores apontam as áreas de força de 

vendas, pesquisa de marketing, marketing, gerência de produto, promoção e 

propaganda como as que mais serão afetadas, necessitando serem 

remodeladas para atender aos novos modelos de negócio que surgem junto com 

a Internet. Na visão de Vassos (1997), marketing e vendas também serão os 

departamentos que mais sofrerão mudanças em suas formas de se organizar. 

Novos modelos de venda como shareware (uso compartilhado), freeware (uso 

livre), pay-as-you-use (pague conforme o uso), e novas maneiras de se anunciar 

(banner, e-mail, marketing de permissão, one-to-one etc) e mensurar a 

performance (click through, page view etc) estão emergindo e alterando a 

maneira de se comprar e vender na rede. Por ser uma temática relativamente 

nova e por ainda não haver abundante literatura disponível acerca de 

"Propaganda on-line", a metodologia utilizada será basicamente exploratória, 

descritiva-explicativa (quanto aos fins) com utilização de estudo de caso. 
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ANEXOS 

1. O PROBLEMA 

1.1 CONTEXTUALlZAÇÃO DO PROBLEMA 

Para Nóbrega (2000), com o término das distâncias geográficas para compra de 

produtos, e o advento da Internet, os bens ofertados cada vez mais vão se 

tornando commodities. A partir dessa perspectiva, as empresas precisam 

transformar suas estratégias de venda para que possam agregar valor aos seus 

produtos e serviços, com o intuito de diferenciá-los dos concorrentes. Aspectos 

como: estreitamento do relacionamento com consumidores, oferecimento de 

experiências ricas e envolventes e a "customização" de serviços ganham, a cada 

dia, maior importância no ambiente das organizações. Segundo Lima (Gazeta 

Mercantil,2000a), na atual economia, que já pode-se chamar de antiga, grande 

parte das empresas adotam um Marketing voltado para o abastecimento do 

mercado, onde as empresas são organizadas em "unidades de produção" 

preocupadas com as suas lucratividades. Já na Nova Economia, o foco das 

empresas está nos "segmentos de consumidores", que passarão a ter um valor 

de longo prazo, quase vitalício para as empresas. Com isso, a lucratividade do 

negócio precisará ser medida a partir dessa nova perspectiva. 

Segundo Hagel et aI. (1999), como qualquer outra rede de comunicações, a 

essência da Internet está em estabelecer e reforçar conexões entre pessoas. 

Com o Comércio Eletrônico, os internautas podem comparar preços, trocar 

informações quanto à qualidade dos produtos ou serviços prestados, através de 

próprio chat no site, abrir propostas para fornecedores e participar de 

comunidades virtuais, onde possam dispor de dezenas de serviços agregados. 

Essa nova relação entre empresas e clientes cria diferentes hábitos de consumo 

e exige que as empresas que queiram se manter competitivas na rede repensem 

suas estratégias de Marketing para atender a este novo cenário. Segundo 

Aldrich (2000), no Marketing Digital não bastará ter o cliente como foco, será 

necessário mantê-lo e nutri-lo como parceiro. O contínuo acompanhamento do 

nível de satisfação dos clientes, por exemplo, será crucial para a sobrevivência 
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do negócio (Siegel,2000). Para promover seus negócios e conquistar 

rapidamente uma grande escala de internautas, os empresários têm investido 

grandes verbas de Marketing. Segundo Fábio Marinho, presidente da Federação 

Latino-Americana e Caribenha para Internet e Comércio Eletrônico (Gazeta 

Mercantil, 2000b), 50% dos investimentos de uma empresa para instalar um site 

na Internet referem-se a gastos com Propaganda e Marketing. Os portais e 

provedores, segmentos que mais têm investido em Comunicação, utilizam-se, 

concomitantemente, de Propaganda on-fine e tradicional para promover seus 

serviços e produtos. O mesmo ocorre com as estratégias de Marketing que, na 

grande maioria das vezes, utiliza-se de um misto de interação de ferramentas 

tradicionais com as digitais. O portal Submarino que trabalha com vendas de 

livros, Cd's e brinquedos investiu 18 milhões de dólares, de julho de 99 até 

fevereiro de 2000. Segundo Antonio Boncristiano, presidente e fundador do site, 

50% deste valor foram gastos em Propaganda. Segundo a ABAP - Associação 

Brasileira de Propaganda, 25% do faturamento das maiores agências de 

propaganda do país já é fruto dos negócios no mercado da Internet (Gazeta 

Mercantil, 2000b). 

Um estudo conduzido pela American Association of Advertising Agencies (1998) 

indicava que 45% dos entrevistados, em uma pesquisa sobre propaganda on

fine, afirmaram que a Internet representava ou iria representar uma parcela 

significativa de seus orçamentos publicitários até 2005. A amostra dessa 

pesquisa era composta por executivos de marketing e donos de empresa de 

varejo nos Estados Unidos. Desses 45%, 23% informaram que a Internet já era o 

meio de maior participação em seus planos de mídia e 50% estimavam que isso 

iria acontecer dentro dos próximos dois a cinco anos. Segundo Geoffrey Ramse, 

editor da eMarketer (1998), a rede está crescendo mais rapidamente do que 

qualquer outra mídia na história. Segundo Ramse (1998), nos Estados Unidos, a 

cada minuto, 36 novos usuários ingressam na rede, o que representa um novo 

usuário a cada 1,67 segundos. 
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Esta nova maneira de se ver e de se relacionar com os clientes tem gerado uma 

grande mudança na maneira de se estruturar um Plano de Marketing. A 

Propaganda, sendo uma importante ferramenta do Mix de Marketing, também 

está sofrendo uma série de alterações na sua estrutura e forma. Para Siegel 

(2000), antes do ano 2000, as empresas ofertavam 1 os produtos para os clientes 

que estavam à espera deles. Atualmente, os clientes solicitam2 os produtos e 

serviços, de acordo com a demanda. O termo comunicação, que antes 

significava divulgação de mensagens para o público, hoje significa conversar 

com as pessoas e ouvi-Ias. Ainda, para Siegel (2000), o objetivo das 

organizações é que os clientes realizem a maior parte do trabalho. Para 

Cerqueira (Gazeta Mercantil,2000c), as práticas de Marketing também precisam 

ser revistas. As agências de publicidade precisam se transformar em agências 

de comunicação, na qual propaganda, telemarketing, Internet e ações 

promocionais possam conviver de igual para igual. 

1.2 A FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Até que ponto a tecnologia Internet está alterando a forma de se pensar, de se 

fazer e de se comprar Propaganda? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Geral 

Avaliar o papel da tecnologia Internet na reformulação dos conceitos, conteúdos 

e formatos à luz da Propaganda Tradicional. 

1.3.2 Intermediário 

1 do original em inglês "push" 

2 do original em inglês "pull" 
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• Avaliar as mudanças ocorridas na maneira de se medir o retorno de 

investimento da Propaganda na Web, através da tecnologia Internet. 

• Avaliar as mudanças ocorridas na forma de se comprar mídia e de se 

remunerar agências de publicidade, depois da tecnologia Internet. 

1.4 SUPOSiÇÃO 

A tecnologia Internet está alterando a forma tradicional de se pensar, de se 

fazer e de se comprar Propaganda, devido à disponibilização de novas 

ferramentas e recursos tecnológicos disponíveis na web. 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo tem o objetivo de apresentar ao leitor aspectos da 

Propaganda que tenham tido suas dimensões alteradas com o advento da 

Internet. Deste modo, ao abordar o conceito de Propaganda tradicional, a 

pesquisa não pretende se aprofundar em considerações referentes à teorização 

do conceito de estratégia de comunicação, da importância do "P" relativo à 

Propaganda e Promoção para o mix de marketing do cliente, nem como abordar, 

de maneira profunda, o impacto de diferentes tipos de mensagens de 

comunicação no processo decisório de compra dos clientes. Relações entre 

investimento e plano de mídia (i.e., definição estratégica da escolha de veículos), 

ROI (return of investment), agência e cliente, campanhas de comunicação e 

políticas de venda/promoção não serão contempladas neste estudo. Estes 

aspectos, por possuírem fundamental relevância na elaboração de qualquer 

estratégia de comunicação e de marketing nas organizações, devem ser 

aprofundados, separadamente, em outros estudos. 

A autora, quando se refere a Mercado Digital, Internet, Web e expressões 

correlatas, pretende abordar e estudar o conceito de Propaganda e sua 
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transformação, no que se refere ao Comércio Eletrônico entre empresas e 

consumidores (Business to Consumer- B2C), e não entre empresas e empresas 

(Business to Business - B2B). 

Sob a perspectiva da Propaganda na web, novos termos, ferramentas e tipos de 

anúncios serão analisados com profundidade, objetivando-se um maior 

entendimento do conceito de Propaganda on-line. Deste modo, serão abordados 

aspectos que se referem à forma, conteúdo e mensuração da Propaganda, 

assim como suas adaptações, mudanças e relações com a tecnologia Internet. 

Através de um corte transversal, o trabalho pretende analisar essas sub

variáveis, verificando como tais mudanças e incorporações vêm afetando a 

maneira de se pensar, de se criar e de se contratar Propaganda na Internet. 

o presente estudo possui limitações referentes à metodologia híbrida adotada 

(pesquisa e estudo de caso). À priori, a utilização de um estudo de caso, não 

garante que o comportamento verificado em uma dada empresa se repetirá nas 

demais empresas do setor. 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O primeiro aspecto a ser levado em conta no que tange à relevância do presente 

trabalho refere-se ao ambiente estudado, propriamente dito. A Internet vem 

quebrando uma série de paradigmas quanto à forma de se comercializar 

produtos e serviços, de se buscar e trocar informação e de relacionar-se 

interpessoalmente. Além disso, vem possibilitando o surgimento de novas 

organizações unicamente digitais, que estão transformando as consagradas e 

tradicionais formas de gestão, de análise de recursos e de valorização de ações. 

Segundo Letter (Webletter IMD-Lausanne: 2001), a Internet e o Comércio 

Eletrônico vêm proporcionando maneiras diferentes de se pensar e fazer 

negócios na Web. Ao apontar os sete principais princípios do Comércio 

Eletrônico, o autor aborda a transformação que vem ocorrendo no que se refere 
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ao alcance da rede e sua relação com a capacidade de informação 

disponibilizada por ela. Para Letter (2001), a Internet possibilita que o alcance3 

da informação e a abrangência4 da mesma caminhem de forma integrada, 

proporcionando uma maior eficácia na performance das mensagens anunciadas 

na rede, comparativamente com a mídia tradicional. É a partir desse cenário que 

se percebe relevantes alterações no conceito da Propaganda tradicional (voltada 

para a mídia não digital), objetivando uma perspectiva mais dinâmica, flexível e 

ágil de comunicação. Outro aspecto relevante acerca desse estudo, refere-se à 

migração dos investimentos da mídia tradicional para a mídia on-line, o que 

demonstra a importância da Internet como veículo de comunicação e difusor de 

propaganda. Segundo o Forrest Research (Economist,1999), os gastos em 

propaganda na Web vão crescer de 3,3 bilhões de dólares em 1999, para mais 

de 33 bilhões de dólares em 2004. Segundo o instituto, um terço desta quantia 

será gasta fora dos Estados Unidos, país este que detém, hoje, 15% do mercado 

mundial de publicidade na rede. 

Ao avaliar-se o papel da tecnologia Internet na reformulação dos conceitos de 

Propaganda e como esta mudança altera a maneira das organizações se 

relacionarem com o mercado e os clientes, a presente pesquisa pretende servir 

de orientação para profissionais e pesquisadores de marketing e propaganda 

que já atuam ou pretendem atuar no ambiente de Comércio Eletrônico. 

1.7 DEFINiÇÃO DOS TERMOS 

Abrangência - refere-se a riqueza e detalhamento da mensagem e/ou peça 

publicitária que está sendo veiculada. Quanto maior for a possibilidade de 

aprofundamento de uma dada mensagem, maior sua abrangência. Ex. : Um 

anúncio em revista possibilita uma maior abrangência do que na rádio. 

3 do original em inglês "reachness" 
4 do original em inglês "richness" 
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Alcance - número de pessoas ou casas/computadores expostos a uma peça 

publicitária, pelo menos uma vez, durante um período de tempo. (Turban, 2000) 

Anúncio - tipo individual de mensagem publicitária veiculada em uma mídia 

impressa. Ex.: Anúncio de 01 página na revista Exame. Neste estudo, tal palavra 

também será utilizada para denominar peças publicitárias veiculadas em mídia 

on-line. 

Audiência- refere-se a qualquer grupo de indivíduos focalizados em seu esforço 

de marketing via Internet (ou mídia tradicional), o que incluiria clientes potenciais 

e ativos, acionistas, empregados, consultores, imprensa e assim por diante. 

(Vassos,2000) 

Banner - elemento gráfico, usualmente utilizado no topo de uma home-page, 

usado para propagar um serviço, produto ou outro site. 

B2C (Business to Consumer) - refere-se à transação on-line efetuada entre 

empresa e consumidor pessoa física. 

Chat - fórum síncrono, em tempo real, para discutir questões de interesse de um 

grupo. 

Cliente - indivíduo ou organização patrocinadora de uma campanha ou peça 

publicitária. Esta nomeclatura é amplamente utilizada no meio publicitário, para 

identificar-se quem está pagando uma campanha publicitária. Ex. A Novartis 

Consumer Health é cliente da agência de publicidade americana "Ggrey". 

Comércio eletrônico (E-commerce) - transação de negócios a partir de uma rede 

de telecomunicações. Processo de compra e venda de produtos, serviços e 

informações através de uma rede de computadores. Turban (2000) 
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Comportamento do consumidor - comportamento do consumidor diante de uma 

oferta de produtos e/ou serviços através de mídias (tradicionais ou on-line). 

Cookie - programa, gravado no hardware do usuário, sem a permissão prévia do 

mesmo. Enviado por um servidor através da Internet, a informação gravada vem 

à tona, quando o usuário novamente se conecta ao endereço referente ao 

cookie colocado. (Turban, 2000) 

Customização - possibilidade de adaptar um produto ou serviço de acordo com 

as necessidades e/ou perfil do cliente, tornando-o único e/ou especial. Do inglês 

customíze. 

Marketing direto - marketing através de propaganda em vários tipos de mídia, 

que interagem diretamente com os consumidores, solicitando-lhes em geral, 

uma resposta direta. 

Marketing one-to-one - estratégia de marketing que pretende criar 

relacionamentos individuais e únicos com seus clientes, através de programas 

de marketing de relacionamento. Este tipo de estratégia visa criar lealdade e 

afinidade do consumidor com a marca. 

Mídia - todo e qualquer canal que tenha como objetivo apresentar bens de 

consumo para os potenciais consumidores (Ex.: rádio, televisão, outdoor, site, 

revista etc.) 

Mídia On-líne ou Mídia Interativa - canal de comunicação que abrange a mídia 

que utiliza a tecnologia Internet (site, portais, home pages, banners). 

Mídia Tradicional - canais de comunicação impessoais que incluem a mídia 

impressa (revistas, jornais, mala direta, cartazes), a mídia eletrônica (rádio, TV) 

e a mídia alternativa (outdoor, busdoor, frontlíghts etc) 
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Propaganda - qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoal 

de idéias, produtos ou serviços, realizada por um patrocinador identificado. 

Search-engines - são sites que indexam conteúdos e links, organizando-os de 

forma que o usuário possa fazer uma busca por assunto, através de palavras 

chaves ou endereços eletrônicos. Ex.: Yahoo.com e Altavista.com são 

ec\xemplos de mecanismos de busca (search-engines). 

Tecnologia "push" - tecnologia que permite a entrega de informações 

diretamente para o computador de uma pessoa, através da web ou Internet, sem 

que este a tenha solicitado, naquele momento. 

Tecnologia "pull" - diferentemente do que ocorre na tecnologia "push", o usuário 

precisa, neste caso, procurar uma informação, através de um mecanismo de 

busca ou de entrega para conseguir uma dada informação. 

Veículo - tipo de mídia específica na qual uma campanha publicitária ou anúncio 

são veiculados. Rádio, TV, out-door, Internet são diferentes tipos de veículos de 

comunicação. 

Obs.: Palavras específicas do ambiente Internet serão conceituadas no corpo do 

dissertacão, à medida que forem aparecendo no texto. Ex.: pageviews, click 

throughs etc. 

2. METODOLOGIA 

A autora optou por fazer um estudo exploratório, levando-se em consideração as 

características do assunto a ser desenvolvido na presente pesquisa. Por ser um 

assunto novo, o trabalho teve uma relevante base exploratória através da 

utilização de questionários com profissionais do meio Internet, e de um estudo 

de caso. Além disso, entrevistas junto a profissionais de Propaganda e 
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Comunicação e com clientes que estejam atuando e desenvolvendo estratégias 

de Propaganda no meio Internet foram também utilizadas, com o intuito de 

contribuir e enriquecer o presente estudo. 

2.1. Tipo de Pesquisa 

Para fins de classificação da pesquisa o método utilizado foi proposto por 

Vergara (1998), a saber: 

2.1.1. Quanto aos fins 

Exploratória - pois o assunto Propaganda no ambiente Internet ainda possui 

pouco conhecimento teórico acumulado e sistematizado. 

Descritiva - pois foram expostas características tanto do conceito de 

Propaganda tradicional, quanto do conceito de Propaganda on-Iine. A partir 

dessas duas conceituações, a autora procurou desenvolver uma análise 

comparativa entre as mudanças ocorridas na primeira forma de Propaganda, 

com o advento da tecnologia Internet. 

Explicativa - porque o estudo pretendeu explicar como está ocorrendo a 

reformulação da Propaganda (modo de se pensar, fazer e contratar), através da 

análise e estudo das novas possibilidades tecnológicas advindas da Internet. 

2.1.2 Quanto aos meios 

Telematizada - através da obtenção de informações utilizando-se questionários 

a serem respondidos (via fax/e-mail) por profissionais envolvidos no estudo de 

caso, e por demais profissionais de comunicação com relevante experiência 

sobre o tema a ser estudado. 
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Bibliográfica - através de estudo sistematizado baseado em material publicado 

em mídia impressa ou eletrônica, objetivando fornecer sustentação ao 

referencial teórico utilizado. 

Estudo de Caso - já que a presente pesquisa pretendeu analisar, com 

profundidade, o caso do comercial Rudi, do banco Itaú, desenvolvido pela 

agência de propaganda interativa Agência Click. Esta peça publicitária foi o 

primeiro comercial interativo brasileiro e teve como objetivo intensificar o 

relacionamento do banco com seus clientes atuais, através do conceito "Acredite 

no futuro. Construa o amanhã". 

2 .. 2 Universo e Amostra 

o universo da pesquisa foi definido através do critério apresentado por 

Vergara (1998), a saber: 

o estudo se baseou em uma amostra não probabilística e por tipicidade, já que a 

empresa Agência Click e o comercial interativo Rudi do banco Itaú foram 

escolhidos, levando-se em conta a importância das empresas e dos trabalhos 

desenvolvidos referente à temática Propaganda na Internet. 

2.3 Seleção dos Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais da empresa Agência Click 

envolvidos no estudo de caso, assim como os profissionais do Itaú que 

participaram da estratégia e do desenvolvimento da peça publicitária em 

questão. Além disso, foram ouvidos outros profissionais de Comunicação e 

Marketing que pudessem agregar experiências e conhecimentos a respeito do 

tema abordado na dissertação. 
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2.4 Coleta de Dados 

Os dados serão coletados da seguinte forma: 

Pesquisa telematizada com os profissionais indicados na seção Seleção dos 

Sujeitos, por meio do computador (e-mail e Internet) e fax. Em ambos os casos, 

foram enviados questionários com perguntas abertas e fechadas, pertinentes ao 

tema do estudo. 

Pesquisa bibliográfica em livros, artigos, publicações, teses e dissertações 

pertinentes ao assunto a ser estudado e por meio eletrônico (Internet). Além 

disso, também foi analisado o estudo de caso do comercial Rudi do banco Itaú, 

que utilizou-se exclusivamente do meio Internet para a veiculação do comercial. 

2.5 Tratamento de dados 

Os dados coletados visaram estabelecer uma relação entre as principais 

diferenças entre a Propaganda tradicional e a on-line, e o quanto esta última 

vem se modificando com o advento da tecnologia Internet. Os dados foram 

tratados do ponto de vista qualitativo, de forma estruturada e analítica, com o 

objetivo de sistematizar as experiências e opiniões dos profissionais definidos 

anteriormente. No tocante à pesquisa bibliográfica, a literatura foi sistematizada 

por temáticas, com o intuito de fornecer referencial teórico para a autora 

identificar as variáveis relevantes, analisar suas relações e comportamentos, 

objetivando responder ao Problema proposta pelo estudo. 

2.6 Limitação do Método 

Apesar de muito já se ter escrito nos últimos cinco anos, sobre a temática 

Internet e Comércio Eletrônico, ainda não há literatura abrangente sobre 

Propaganda on-line. Deste modo, a pesquisa teve uma grande base 
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exploratória, através de entrevistas e estudo de caso. Devido a esta limitação de 

bibliografia e, ainda, à falta de um histórico que permita à pesquisadora construir 

um modelo mental do assunto a ser abordado, a pesquisa bibliográfica 

apresentou as limitações características desta abordagem. 

A autora procurou criar correlações entre os parâmetros analisados, a fim de 

demonstrar as relações e aplicabilidade das variáveis estudadas. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Aspectos relacionados ao Consumidor Digital 

Segundo Siegel (2000), na Nova Economia, os clientes atuam diretamente nas 

estratégias das organizações, participando como fonte de informações e feed

back constante para as empresas. Segundo o autor, o empresário do futuro 

precisará aprender a deixar seus clientes indicarem o caminho, pois serão eles 

que terão a visão. Todos na empresa precisarão ser responsáveis pela 

experiência do cliente, todos precisarão desenvolver, de forma contínua, a 

capacidade de ouvir. Para Nóbrega (2000), a experiência, e não o produto, será 

o centro das ofertas no mercado digital. O cliente passará de receptor ativo de 

produtos e serviços para projetista ativo. Segundo o autor, os choice boards 

(sistemas interativos on-line que permitem que clientes individuais desenhem 

seu próprio produto, criando-o com base em um menu de atributos) serão 

amplamente utilizados pelas empresas, com o intuito de gerar experiências ricas 

e de grande valor para os clientes. 

Pelas mudanças que provocam no equilíbrio de poder entre fornecedor e o 

cliente, as relações virtuais entre clientes empresas estão alterando a maneira 

como estas anunciam e vendem seus produtos e serviços para os 

consumidores. Tais mudanças exigem novas formas de pensar e implementar as 

funções de marketing e venda. Segundo Alberto Lima, presidente da Copernicus 
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Brasil (Gazeta Mercantil,2000d), o marketing da antiga economia era exercido 

por um setor da companhia, fosse uma diretoria ou uma gerência de marketing. 

Na nova economia, as atividades de marketing precisarão ser exercidas pela 

organização como um todo, isto porque, o valor agregado do produto/serviço 

estará no relacionamento com os clientes, na satisfação total durante toda a 

cadeia de serviços, i.e., desde o primeiro input - quando o cliente se depara com 

a primeira comunicação à respeito do bem ofertado -, passando pelo serviço de 

pós-venda, até a continuação do relacionamento nas próximas compras. 

Segundo Vassos (1997), a maneira do consumidor se comportar diante do ato 

de compra está mudando. Em uma sociedade conectada, o ato de se sair às 

compras ou ir ao banco durante a hora do almoço não será mais compatível com 

esse novo modo de vida. Desta maneira, a compra pela Internet ou pela 

televisão interativa será cada vez mais uma opção atrativa. 

Para Nóbrega (2000), a partir do crescimento do comércio eletrônico, o cliente 

ficou mais "poderoso", no que diz respeito à sua capacidade de escolha, análise 

entre produtos e conhecimento destes. Hoje, um consumidor brasileiro pode ter 

acesso a um CO de música australiana sem sair de casa. Pode comprar sapatos 

tanto na loja da esquina, como em um shopping no Canadá com um simples 

clique de mouse. Essa quebra de barreiras físicas e geográficas, é o principal 

aliado dos clientes na busca de melhores preços, serviços e produtos. Um 

consumidor que pretende comprar uma geladeira pela web pode comparar o 

preço de várias lojas - através de um software de pesquisa -, verificar as 

especificações de vários modelos do eletrodoméstico, solicitar informações por 

meio de e-mail e, finalmente, adquirir o produto. Segundo Smith et aI. (1999), a 

Internet veio para tornar os mercados mais eficientes, pois possibilita uma 

reordenação dos níveis de preço, da redução de custos e uma maior 

elasticidade dos mesmos, à medida que possui maior agilidade e portanto, maior 

flexibilidade de precificação. Ainda para Smith (1999), à medida que os 

consumidores podem, mais facilmente, comparar ofertas de vários 

fornecedores, a tendência é que os preços caiam para se adequarem às novas 

formas de se valorar os produtos. Essa ampliação no espectro de escolhas é 
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embasada pelo conceito de marketing reverso, através do qual o consumidor 

tem o poder de definir o preço, o produto, a propaganda e a promoção aos quais 

quiser estar submetido. 

Siegel (2000) afirma que o consumidor do futuro tem todo o poder, inclusive o de 

direcionar as estratégias que as empresas devem seguir, daqui por diante. Os 

consumidores não querem encontrar sites com conteúdo estático, sem 

possibilidade de integração e de relacionamento. Para o autor, não se pode 

recriar o mundo físico, on-line. É preciso que se crie uma nova linguagem que 

atenda às novas necessidades dos clientes. A Dell - www.dell.com -, por 

exemplo, é um modelo de negócio conduzido pelo cliente. O site inteiro está 

dividido por categorias de clientes, e não por linhas de modelos de hardware. 

Cada tipo de cliente é direcionado para uma página especial em segundo nível, 

onde é apresentado a uma linha completa de serviços adequada à cada tipo de 

necessidade. De acordo com Hagel et aI. (1999), os clientes querem ter a 

possibilidade de mostrar suas necessidades e de receber estes feedbacks 

positivos da organização. Os consumidores de hoje são orientados para o 

relacionamento e querem ambientes onde possam criar laços de fidelização com 

as comunidades virtuais no que estão inseridos. O conceito de comunidade 

virtual, apresentado pelo autor (SiegeI:2000), procura atender às quatro 

necessidades básicas do novo consumidor: interesse, relacionamento, fantasia e 

transação. 

Segundo Nóbrega (2000), o consumidor digital não quer mais a posição passiva; 

ele quer participar, escolher. O consumidor atual não compra coisas e sim 

atividades e experiências. São mais sensíveis ao preço e, por falta de tempo e 

devido às facilidades da tecnologia, buscam conveniências. São menos fieis aos 

fornecedores e mais fiéis ao seu bem-estar e à sua qualidade de vida. Possuem 

altas expectativas de atendimento e buscam interação em tempo real. Segundo 

Siegel (2000), os e-customers não são fieis à marca, mas sim a outros clientes e 

aos funcionários com os quais estabelecem um relacionamento. Deste modo, as 

empresas devem conseguir a fidelidade de seus clientes na rede através de 
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cada nova transação. Para Aldrich (2000), o consumidor digital está baseando 

suas decisões de compra, atualmente, no conceito de "valor". O autor cita o 

exemplo do fim da intermediação no canal varejista, como uma eliminação das 

etapas que não agregam valor à cadeia de produção e, consequentemente, aos 

produtos e serviços ofertados pelas organizações. Segundo o autor, valores 

tradicionais como qualidade, preço e marca estão evoluindo e ganhando novo 

sentido e significado na economia digital. "Customização", economia de tempo, 

rapidez, facilidade nas transações e relacionamentos estão surgindo como 

aspectos importantes para o novo consumidor. Diante desse novo cenário, a 

Propaganda tem um papel fundamental na remodelação das formas de se 

comunicar um produto ou serviço para este consumidor emergente. Através da 

tecnologia Internet é possível criar novos relacionamentos, alterando 

significativamente os hábitos de consumo e o processo decisório de compra. A 

partir deste novo modelo, os clientes passam a participar efetivamente da 

elaboração das estratégias de lançamento de novos produtos e serviços, 

estando inseridos no contexto de planejamento a longo prazo das empresas. 

Para Kotler (1995), o processo decisório de compra é basicamente estruturado 

através de uma reação do consumidor a um estímulo. O modelo decisório é 

composto pelas seguintes variáveis: características pessoais do consumidor 

(idade, nível educacional e de renda, estilo de vida, personalidade etc), 

características do ambiente (social, familiar, comunitário etc), reação ao estímulo 

gerado pelo bem de serviço (preço, qualidade, praça e promoção), sistema de 

venda (forma de pagamento, entrega, cal! center, serviço pós venda etc) e às 

variáveis inerentes ao processo de compra (comprar ou não comprar, o quê 

comprar, onde e quando comprar, quanto gastar etc). Segundo Aldrich (2000), 

atualmente, outros aspectos também impulsionam a demanda do consumidor na 

economia digital. A busca de tempo, a assimilação de informações e a facilidade 

de comunicação são variáveis importantes neste novo cenário. Com o advento 

do comércio eletrônico, pode-se destacar a importância do suporte tecnológico 

dentro da variável "sistema de venda", permitindo a alocação de softwares e 

agentes inteligentes que contribuem para a análise de informações dos 
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consumidores e seus históricos de compra. Tais ferramentas contribuem para 

um maior entendimento dos hábitos de compra dos consumidores, possibilitando 

a adoção de estratégias que maximizem a exposição de produtos e serviços na 

Internet. Ainda para Aldrich (2000), a tecnologia é responsável pelo 

envolvimento do consumidor na experiência de compra, na resposta no 

desenvolvimento de novos produtos, na capacitação de uma nova infra-estrutura 

e de novos processos, na eliminação de tempo e na construção de 

relacionamentos. 

Segundo a definição de Turban et aI. (2000), os consumidores podem ser 

categorizados em três diferentes tipos: compradores impulsivos, que compram 

produtos rapidamente; compradores pacientes, que só compram após fazerem 

uma série de comparações, ou compradores analíticos, que fazem pesquisas 

substanciais antes de decidir que produto ou serviço comprar. Embora possuam 

características diferentes, todos os tipos de consumidores (uns mais, outros 

menos, em determinados estágios) percorrem normalmente 05 estágios durante 

suas decisões de compra: 1. identificação de necessidade, 2. busca de 

informação, 3. avaliação de alternativas, 4. opções quanto à compra e entrega, e 

5. avaliação pós-compra. Para os autores, com o advento da tecnologia Internet, 

principalmente os estágios 2, 3 e 4 tornaram-se processos ainda mais 

abrangentes e ricos, facilitando e ajudando a escolha dos consumidores. 

3.2. Aspectos Relacionados à Propaganda Tradicional 

Segundo Kotler (1995), Propaganda é a ferramenta de Marketing utilizada para 

anunciar determinado produto ou serviço em um veículo de comunicação, seja 

ele de massa ou individual (este último, refere-se a ações de marketing direto e 

de marketing one-to-one). A Propaganda tem sua origem nos primórdios da 

história. Os arqueólogos que fizeram escavações nos países em volta do mar 

Mediterrâneo encontraram placas anunciando vários eventos e ofertas. Os 

romanos pintavam paredes para anunciar as lutas de gladiadores, e os fenícios 
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pintavam, em grandes rochas ao longo das rotas de passagem, figuras 

apresentando suas mercadorias. Porém, a Propaganda moderna (dita 

"tradicional") distanciou-se muito dessas primeiras manifestações. Atualmente, a 

Propaganda movimenta, nos Estados Unidos, cerca de 130 bilhões de 

dólares/ano (Advertising Age,1998). Deste montante, os 100 maiores 

anunciantes respondem por cerca de um quarto de toda a propaganda produzida 

no país. Com um mundo globalizado e organizações que estão presentes em 

todos os continentes, a estratégia de comunicação visa a homogeneização do 

conceito e da linha de comunicação, com o intuito de uniformizar e fortalecer a 

presença da marca nos diversos mercados onde a empresa está presente. 

Diante desse cenário, percebe-se cada vez mais, a presença de agências de 

propaganda globais, que procuram alinhar a estratégia de comunicação com os 

mercados, não só para o fortalecimento da marca, mas também para ganhos de 

escala na negociação de mídia e produção de filmes e peças publicitárias. Para 

Doren et ai (2000), a era da globalização dos mercados e da informação está 

alterando o foco do marketing na "entrega" das mensagens publicitárias. No 

passado, as mensagens eram geradas em um único pólo para um público 

homogêneo, através da utilização dos meios de comunicação de massa; hoje, 

há uma maior oferta de mensagens para públicos heterogêneos, através da 

utilização de estratégias de nichos de mercado. 

Ainda segundo Kotler (1995), o primeiro passo ao desenvolver-se uma 

Propaganda é estabelecer os objetivos da mesma. Esses objetivos devem estar 

alinhados com o planejamento de marketing desenvolvido pela organização e 

com os objetivos de curto, médio e longo prazo que se queiram atingir. As 

estratégias de posicionamento e o mix de marketing definem o papel da 

Propaganda no planejamento estratégico das empresas. A Propaganda pode ter 

objetivos institucionais, onde a exposição da marca é o fator preponderante na 

comunicação, ou possuir objetivos específicos, como aumento de demanda e/ou 

lançamento de um dado produto e/ou serviço em um mercado. Kotler (1995) 

afirma que estes diversos objetivos da Propaganda são manifestados através 
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das diversas formas existentes de se desenvolver uma peça publicitária: 

modelos informativos, de persuasão ou de lembrança de uma marca. 

Para a eficiência de uma peça publicitária é preciso que o cliente e o profissional 

de propaganda identifiquem claramente os objetivos da ação na mídia e que 

resultados esta ação devem gerar no público-alvo escolhido. A partir da 

definição dos objetivos, os profissionais devem levar em consideração algumas 

variáveis, que contribuem para a definição da estratégia de comunicação que 

será adotada: decisões quanto ao orçamento (disponibilidade de recursos, 

percentagem de vendas etc), decisões quanto ao formato da mensagem (forma 

testemunhal, institucional, de varejo, humorística etc), decisões quanto à mídia 

empregada (quais veículos devem ser usados, durante quanto tempo etc) e 

avaliação da peça ou campanha (impacto na imagem ou impacto nas vendas). 

Esta análise faz parte da estratégia de mix ou composto de marketing da 

organização que, primeiramente, Kotler (1995) denominou de "4 P's ": produto, 

preço, praça e promoção. O mix de marketing consiste em todas as ações da 

empresa, com a intenção de influenciar a demanda por seus produtos ou 

serviços. Ainda para Kotler (1995), promoção diz respeito às atividades que 

comunicam os benefícios e atributos dos produtos e serviços, com o objetivo de 

persuadir os consumidores a adquirí-Ios. É dentro desse último "P", que se 

encontra a variável Propaganda, tema central deste estudo. 

Em mercados de grande competitividade, a Propaganda exerce um importante 

papel para o sucesso dos negócios. Como já foi dito anteriormente, cada tipo de 

Propaganda objetiva atender a resultados específicos dos clientes. E, para isso, 

uma análise quanto ao tipo de anúncio, tipo de mídia e período de exposição 

depende da estratégia de cada plano de comunicação. Para Hagel et aI. (1999), 

a mídia tradicional tende a ser um veículo de irradiação unilatertal, "entregando" 

conteúdo para uma audiência alvo. Com poucas exceções (notadamente cartas 

ao editor, programas de entrevista em televisão e rádio), esses veículos 

oferecem alguma oportunidade para que a audiência seja interativa. No 

ambiente não digital, as mídias podem ser classificados em: eletrônicas (rádio, 
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cinema, TV), impressas (revistas, jornais e demais publicações) e alternativa 

referente a qualquer outro veículo onde possa ser veiculada uma propaganda, 

que não seja de formato eletrônico ou impresso. Outdoor (meio de comunicação 

que permite a veiculação de peça publicitária em um ambiente externo, 

notadamente conhecido como a veiculação de mensagens em grandes placas, 

posicionadas em ruas, estradas e/ou avenidas), frontlight (painel que contém 

uma iluminação frontal para iluminar a mensagem publicitária veiculada - um 

outdoor iluminado pode ser considerado um frontlight), busdoor (placas afixadas 

na traseira do ônibus, utilizadas para a veiculação de mensagens), displays 

(estruturas de arame, papel ou materiais similares, utilizadas para expor 

produtos nos pontos de venda de forma atrativa e promocional - utilizados, 

frequentemente, para obter espaços extras e/ou preferenciais nas 

lojas),materiais de ponto de venda e outros fazem parte desta última 

classificação - mídia alternativa. Cada tipo de mídia proposta acima tem sua 

especificidade quanto à forma da peça publicitária a ser usada, quanto ao 

conteúdo da mesma, quanto à abrangência e o alcance da mensagem e quanto 

ao objetivo de comunicação proposto. O outdoor, por exemplo, permite uma 

ótima visualização da mensagem e é muito utilizado em lançamento de 

produtos, já que, devido ao seu formato, dependendo da forma criativa utilizada, 

pode chamar bastante a atenção dos consumidores para a introdução de um 

produto ou serviço no mercado. Apesar de ser um veículo de baixa abrangência, 

pois permite a veiculação de uma pequena quantidade de informação e baixa 

riqueza de detalhes, possui um médio grau de alcance (se compararmos com 

veículos de massa, como a TV e o rádio, por exemplo), atingindo uma grande 

parcela de consumidores de uma determinada região. 

A propaganda tradicional muitas vezes se utiliza de pesquisas qualitativas e 

grupos de foco para testar as campanhas, antes destas serem veiculadas. 

Entretanto, apesar desses recursos, a propaganda tradicional ainda possui 

características unidirecionais de comunicação com seus interlocutores. Já a 

propaganda on-line busca uma maior interatividade com os consumidores. 

Através da utilização da tecnologia "pull" já começa-se a redesenhar o atual 
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modelo de se comprar e vender produtos no universo entre empresas e 

consumidores final. Segundo Vassos (1997), a abordagem via web é uma 

estratégia "pull" - à medida que os usuários devem, proativamente, ir ao site e 

procurar por uma informação ou serviço personalizado. Uma outra faceta desse 

conceito, diz respeito à atratividade do site. Para Vassos (1997), se o conteúdo 

da propaganda for interessante e instigante, este, automaticamente, irá 

incentivar a visita de clientes ("to pull"). Entretanto, para o autor, o correio 

eletrônico utiliza a estratégia "push", já que o conteúdo é, automaticamente, 

enviado para os usuários de forma contínua. 

3.3. A Evolução de uma Nova Mídia 

Segundo Meeker (1996), tipicamente, novas mídias agregam novas 

possibilidades às mídias mais antigas e tradicionais. Isto pode ser claramente 

exemplificado através de um olhar atento ao longo da evolução das diversas 

mídias. As revistas, por exemplo, têm maior alcance geográfico e abrangência 

de informação do que os jornais, pois têm seu maior foco em questões de 

ãmbito nacional, além de serem coloridas e com alta definição de imagens; já os 

rádios, permitem uma maior agilidade, vivacidade e abrangência das mensagens 

do que jornais e revistas; a TV, em contrapartida, além de conter a grande 

maioria das características do rádio, possui, ainda, o movimento, a visualização 

das imagens e a possibilidade de oferecer uma gama maior de tipos de 

programação: informação, entretenimento etc. A Internet também segue o 

mesmo caminho das demais mídias, adicionando as variáveis interatividade, 

volume de informações e segmentação às características das mídias tradicionais 

anteriores. 

Normalmente, a evolução de novas mídias é diretamente proporcional ao 

crescimento do equipamento/hardware junto aos consumidores e ao custo de 

aquisição da nova tecnologia. Atualmente, o preço dos PC's, a lentidão da 

conexão e o alto preço do acesso à Internet para a maioria da população 

28 



mundial, constituem-se em elementos importantes para a evolução desta nova 

mídia. 

Do ponto de vista dos publicitários e profissionais de marketing, uma nova mídia 

oferece, necessariamente, novas oportunidades de divulgação de suas 

mensagens. A Internet oferece a variável interatividade e a possibilidade de 

desenvolver um processo completo de aquisição de um produto ou serviço: 

desde a exposição da mensagem através de um banner -, passando pela 

solicitação de maiores informações quanto a um produto, até a possibilidade 

efetiva de compra da mercadoria. Isto tudo sem a necessidade do consumidor 

sair de casa, através de um processo ininterrupto e utilizando-se um único meio 

(I nternet). 

Segundo Meeker (1996), o surgimento de uma nova mídia sempre perpassa 

pelas seguintes questões: 

1. Novas tecnologias criam novas oportunidades de mídia e outras mudanças 

de tecnologia, em um processo cíclico de inovação. 

A tecnologia de impressão e distribuição, por exemplo, evoluíram muito após 

o desenvolvimento da mídia impressa. No caso da Internet, a interface 

gráfica na web, proporcionou a criação e desenvolvimento de novos 

aplicativos e tecnologias de animação gráfica e som. 

2. Visionários que entendem rapidamente toda a dinâmica da nova mídia 

(mercado, tecnologia e negócio), passam a exercer um papel relevante na 

maneira como esta indústria se comporta, cresce e se relaciona com o 

ambiente econômico, cultural e social em que está inserida. 

Steve Case da American Online, Marc Andreessen da Netscape e Jerry Yang 

e Dave Filo da Yahoo! são apenas alguns exemplos de profissionais que 

lideraram a revolução da Internet. 
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3. O conteúdo da informação na nova mídia pode variar, mas, normalmente, 

eles continuam os mesmos de seus antecessores. 

Jornais, normalmente, têm seu foco em notícias; TV's, geralmente, possuem 

mais de 50% de sua grade de programação com entretenimento (novelas, 

filmes, programas de auditório etc); já a Internet, consegue aglutinar uma 

maior variedade de temáticas ao seu redor: notícias, sport, educação 

pesquisa, entretenimento, ciência e relacionamento são fortemente 

encontradas este meio. 

4. Grandes marcas e companhias são criadas com o aparecimento de novas 

mídias. Exemplos: Organizações O Globo, com o advento do rádio e da 

televisão; Nestcape, Yahoo, Amercica Online e AOL com o surgimento da 

Internet. 

5. No início do processo de desenvolvimento de uma nova mídia, o mercado de 

propaganda, muitas vezes, patrocina e suporta os custos fixos e de 

desenvolvimento desta nova mídia para beneficiar-se posteriormente. 

6. Normalmente, no início da difusão de novas mídias, celebridades e marcas 

importantes exercem um relevante papel na aceitação destes novos veículos 

junto aos consumidores de massa. 

7. Ao longo do período de consolidação de novas mídias, muitas companhias 

acabam deixando o novo mercado para as poucas empresas que 

sobreviveram. 

Em todos os segmento da mídia tradicional existem poucos players atuando 

por mercado. No mercado americano, por exemplo, 65% da receita das 

rádios está concentrada nas mãos de três diferentes empresas. No Brasil, o 

panorama é similar. No mercado televisivo nacional, 02 emissoras são 

responsáveis por mais de 60% da audiência nacional (ABA- Associação 

Brasileira de Anunciantes:2000). 
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8. Novas mídias levam menos tempo para atingir o mesmo número de 

consumidores do que levaram as mídias anteriores. 

Figura 1: Número de anos para uma nova mídia alcançar 50 milhões de lares 

americanos 
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Fonte: McCann-Ericson. Paul Kagan Associates and Morgan Stanley Technology Research (1996) 

Como foi mencionado anteriormente no item 07, a propaganda na mídia 

tradicional tende a ser bastante concentrada em alguns poucos veículos de 

comunicação de massa. Entretanto, a Internet parece não seguir modelo 

semelhante de concentração, já que tal meio proporciona uma grande 

possibilidade de segmentação de sites por assuntos específicos. Além disso, o 

meio Internet oferece baixas barreiras de entrada, se comparado aos demais 

veículos de comunicação, além de contar com um baixo custo de publicação de 

conteúdo e difusão da mensagem. Desta maneira, os publicitários têm uma 

grande gama de sites que podem proporcionar a entrega de suas respectivas 

mensagens a públicos extremamente específicos. 

Segundo Kotler (1995) existem dois objetivos principais para uma comunicação 

publicitária: construção de marca (institucional) ou marketing de varejo. A 

campanha institucional associa qualidades e emoções positivas com o produto 
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ou serviço da empresa, enquanto o marketing de varejo objetiva estimular o 

desejo de compra. Todas as campanhas publicitárias se encontram em algum 

lugar entre uma dessas duas extremidades. Existem veículos de comunicação 

que são considerados mais efetivos para cada um dos dois objetivos de 

comunicação. A TV, por exemplo, funciona muito bem quando o profissional de 

criação pretende trabalhar a emoção na peça publicitária. Este veículo possui as 

características necessárias, semelhante ao cinema, para envolver o 

telespectador em um ambiente de grande emoção. Apesar da Internet possuir 

todas as possibilidades técnicas de áudio e imagem da TV, ainda se encontra 

em um estágio anterior ao da televisão, no que se refere ao atingimento do 

objetivo meramente institucional da peça publicitária. Em contrapartida, a 

Internet oferece a possibilidade de segmentação, o que não é conseguido por 

nenhum outro veículo de comunicação em proporções similares. Deste modo, 

ela, pode ser extremamente eficaz quando trabalhada objetivando resultados de 

marketing direto, já que possibilita a interação instantânea entre a mensagem e 

o consumidor. Além disso, é a única mídia que está diretamente integrada com 

o processo de compra propriamente dito. Por causa desta característica, a 

propaganda exerce um papel de grande importância neste meio, já que através 

dela é possível que um usuário compre efetivamente um determinado produto ou 

serviço. A responsabilidade da peça publicitária neste veículo vai além da 

simples retenção da atenção do consumidor, podendo acompanhá-lo até o final 

da transação comercial. Deste modo, o profissional criativo precisa ter 

conhecimentos mais abrangentes e específicos pois sua mensagem irá atuar 

em toda a cadeia de valor do negócio. Equipes multidisciplinares (profissionais 

de criação, web designers, profissionais de arquitetura de navegação, 

engenharia etc) profundamente interligadas com a equipe do cliente são 

fundamentais para o sucesso das ações publicitárias que objetivem a compra 

final do produto ofertado. 

Os publicitários definem objetivos para suas campanhas e analisam os pontos 

fracos e os pontos fortes de cada mídia, para avaliar qual o melhor mix de 

veículos a ser utilizado para o sucessos de suas campanhas publicitárias. Para 
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alcançar os objetivos particulares de cada campanha, os publicitários devem 

considerar o nível de alcance (a porcentagem de audiência exposta a um dado 

anúncio em um determinado período de tempo) e a freqüência em que uma 

casa ou uma pessoa é exposta à mensagem. Devido ainda ao limitado poder de 

penetração da Internet (em relação a TV e rádio, por exemplo), esta mídia não 

pode ser considerada ainda como de alto alcance. Por outro lado, ela possui um 

alto padrão de freqüência, principalmente nos sites com perfis de usuários leais 

e habituais. 

Figura 2: Objetivos da Propaganda em diversas Mídias 

1. Percepção (criação de percepção) 

TV 

3. Imagem (manutenção da marca) 

2. Educação (criação de interesse através 
da informação) 

Mídia 
Impressa 

4. Resposta Direta (ciclo de busca. 
compra e repetição) 

Fonte: Steve Goldberg, Microsoft Advertising Business Uni\. 

A propaganda na Internet é semelhante a muitas outras formas de propaganda, 

no que se refere a seu objetivo - todas elas objetivam alcançar potenciais 

consumidores com suas mensagens publicitárias. Como em qualquer outro 

negócio, a propaganda na Internet objetiva maximizar o lucro das companhias 

contribuindo para a venda de produtos e serviços. O mercado da propaganda, 

tanto na Internet como na mídia tradicional, é composto basicamente de duas 

partes interdependentes: o veículo e o anunciante. Entende-se por veículo, um 

tipo de mídia específica na qual um anúncio ou campanha publicitária são 

veiculadas - um canal de TV, uma revista, um encarte ou estação de rádio, são 

exemplos de veículos; e, por anunciante, toda pessoa física ou jurídica que 

pretenda anunciar um produto, serviço ou mensagem, pagando por esta ação. 
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No meio Internet, os veículos podem ser os search-engines (como 

www.altavista.com, www.cade.com.br etc) ou os sites de conteúdo 

(wlNW.oglobo.com.br, www.guiadobebê.com.br etc), que funcionam como 

veículos para mensagens publicitárias, normalmente ligadas a outros sites de 

conteúdo. A Internet é o único meio que proporciona que o anunciante também 

seja o veículo. Uma outro opção para os anunciantes é a criação de sites 

próprios com a marca de seus produtos. Neste caso, o próprio site ou home 

page pode ser considerado como uma propaganda. Os sites da Absolut Vodka 

(wlNW.absolutvodka.com) e da Clinique (lNWW. clinique. com), além de 

funcionarem como propagandas de suas respectivas marcas, podem oferecer, 

também, conteúdo informativo, receitas e sugestões de como usar seus 

produtos, jogos de entretenimento e, até, a possibilidade de compra via web. 

Estes exemplos procuram demonstrar que a propaganda na Internet não precisa 

se basear, exclusivamente, na exposição de mensagens publicitárias, e sim, 

ampliar seus conceitos e ferramentas, objetivando toda a cadeia de valor, até a 

transação comercial e a construção de relacionamento com o consumidor. 

Para Vassos (1997), quanto mais criativa e direcionada for uma peça publicitária, 

mais chances esta mensagem terá de alcançar seus objetivos. Pode-se ainda 

complementar o citado autor lembrando-se que, o anúncio não deve ser intrusivo 

e quanto mais valor e serviço agregado tiver a mensagem, mais eficiente ela 

será. 

A Internet possui potencial para se tornar o maior e mais eficiente veículo de 

distribuição de informação do planeta. A propaganda na web não se refere, 

somente, ao conceito restrito de Propaganda como gerador de desejo perante 

uma mensagem, produto ou serviço, mas, também, como uma ferramenta de 

construção de relacionamento entre marcas e clientes, provendo o consumidor 

com informações específicas, gerando venda de forma eletrônica e permitindo 

"customizacão" de massa (entende-se por "customização de massa" a 

possibilidade de um veículo de comunicação gerar conteúdo variado e específico 
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por perfis de público-alvos para uma grande audiência) e alto grau de 

i nteratividade. 

Segundo Meeker (1996), algumas tendências já podem ser detectadas, 

comprovando as mudanças que a tecnologia Internet tem provocado no 

ambiente da mídia tradicional: 

• Percebe-se um aumento da interdependência entre ações de propaganda na 

mídia off-Iine e on-Iine, entre sites, TV's, rádios e mídia impressa. 

• Os indicadores de Nielsen (Instituto americano de pesquisa de mercado) 

apontam que a audiência da TV, especialmente no público de 18 a 34 anos, 

tem perdido espaço para a utilização de Internet. 

• Relatórios da Coopers & Lybrand afirmam que 58% dos usuários de Internet 

indicam que o tempo gasto na rede era anteriormente utilizado assistindo TV. 

• O crescimento da mídia Internet vem afetando diretamente o comportamento 

das demais mídias off-line e suas curvas de audiência e remuneração. 

3.4. A Tecnologia Internet e seus Impactos na Propaganda 

Segundo Wagner et aI. (2000), a tecnologia Internet, assim como as novas 

relações de Comércio Eletrônico que estão surgindo, estão alterando 

significativamente a maneira como organizações e pessoas têm se relacionado. 

A Propaganda, como uma importante ferramenta de Marketing, também tem 

sofrido significativas transformações, no que se refere à sua criação, elaboração, 

conceituação e mensuração. Devido às próprias características tecnológicas da 

rede, as quais permitem novas maneiras de interação entre os indivíduos, a 

propaganda vem se adaptando ao meio digital, com o objetivo de se tornar mais 

persuasiva e eficiente junto aos consumidores. 

A partir do crescimento da Internet e do comércio eletrônico, percebe-se uma 

mudança na forma como os consumidores reagem diante das ofertas de 
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informação e bens na rede. Segundo Ramos (2000), devido à nova dinâmica de 

relacionamento proposta pela Web, onde os internautas possuem maiores 

possibilidades de pesquisa, de solicitação e recebimento de informações, vem 

surgindo uma nova maneira de se abordar este novo consumidor. Para Hagel et 

aI. (1999), o conceito de "mercado reverso" retrata de forma contundente as 

mudanças que estão ocorrendo no mercado à medida que os clientes podem 

acessar e pesquisar fornecedores que ofereçam a melhor combinação entre 

qualidade e preço. As tecnologias presentes na Internet permitem que o 

relacionamento entre a organização e o consumidor seja estreitado, através do 

desenvolvimento de relações praticamente individuais, por meio de estratégias 

específicas para cada perfil de consumidor. Vassos (1997) denomina "Estágio de 

Personalização em Massa" à habilidade de se criar conteúdos personalizados 

para cada visitante na web, baseada na especificação do usuário e na definição 

de suas próprias necessidades. O site crayon - www.crayon.net. por exemplo, 

possibilita que o usuário receba o jornal de forma personalizada, a partir de mais 

de 100 fontes. Esta possibilidade de mineração de dados e da sua 

transformação em conhecimento representa, por exemplo, não só uma mudança 

no que se refere ao processamento de informações e gerenciamento do banco 

de dados das empresas, mas, principalmente, na forma como essas informações 

interagem e são apresentadas ao consumidor. Em Vassos (1997), o autor 

menciona o conceito desenvolvido pela Oesign Werks, em seu site Web 

CyberSchool Magazine - www.cyberschoolmag.com. que consiste na técnica de 

se colocar uma pesquisa em determinado site para se conhecer melhor a 

demografia de seus visitantes, chamada de Target Audience Identification. 

Segundo The Economist (2001), é provável que, à medida que a tecnologia se 

desenvolva, o impacto da propaganda na Internet cresça na mesma proporção, 

tornando-se mais eficiente devido à possibilidade de mensuração dos 

resultados. Para as agências de propaganda, a remuneração será baseada em 

resultados, medidos através de peças isoladas com diferentes abordagens. Com 

o advento das novas tecnologias, já se percebe uma alteração do perfil da 

Propaganda, no que se refere à sua forma, à possibilidade de mensuração dos 
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resultados das mensagens disponibilizadas e à maneira como se dará a forma 

de compra e remuneração dessa nova mídia. A primeira e mais óbvia mudança 

refere-se à maneira como os consumidores recebem a propaganda on-line. Além 

das mensagens serem visualizadas em telas, estas se diferem da propaganda 

tradicional em termos de conteúdo, possibilidade de "customização" e conceito 

de entrega da mensagem (Cartellieri et aI. 1997). Como já foi visto 

anteriormente, a inserção do consumidor na dinâmica da Internet tem 

proporcionado uma alteração na forma como este se relaciona com o processo 

de compra na rede. O desenvolvimento de novas tecnologias, como, por 

exemplo, a realidade virtual e o chat, possibilitaram o crescimento da preferência 

dos consumidores por conteúdos mais interativos. Estes conteúdos devem 

proporcionar diversas e interessantes formas de experiência durante o processo 

de compra como, por exemplo, test-drives virtuais e simulações, gerando uma 

troca rica e de grande valor agregado para o consumidor. Um outro aspecto 

relevante na Propaganda na web refere-se à sua orientação para a compra 

imediata. Na utilização das mídias tradicionais, os anúncios e peças publicitárias 

funcionam como mensagens que despertam o desejo pela compra de um bem 

ou serviço. Entretanto, a compra precisaria se dar, necessariamente, por outro 

meio: ida à loja, serviço 0800 etc. Para Hagel et aI. (1999), a Propaganda na 

Internet pode e deve ser orientada para a transação, onde, através de poucos 

cliques, é possível que o internauta finalize a operação de compra sem precisar 

sair da rede. Esta mudança de paradigma implica no gerenciamento mais 

cuidadoso da perda de clientes em seu próprio site ou para competidores. 

Ainda, segundo o autor, o critério para avaliar se uma propaganda é bem

sucedida na Internet difere da forma como esta é avaliada na mídia tradicional. 

Deste modo, o objetivo da propaganda na web passa a ser a manutenção do 

usuário conectado por tempo suficiente para que este peça informações e, 

consequentemente, faça a compra. Ou seja, a intenção do anúncio visa diminuir 

a distância entre o anúncio e a venda efetiva. 

Para Ramos et aI. (2000), a tecnologia Internet, diferentemente do que ocorre 

na mídia tradicional, permite que a Propaganda na rede seja potencializada 
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quanto aos seguintes aspectos: interatividade - através de sua característica 

bidirecional, pessoal - pois permite que cada usuário vivencie uma experiência 

própria na web; informativa - gerada pela habilidade de armazenar grandes 

quantidades de informação, cruzá-Ias, organizá-Ias e disseminá-Ias; instantânea 

- o relacionamento pode ocorrer em tempo real; mensurável - por ser a 

informação mensurável, é possível quantificar-se as transações efetuadas via 

determinado anúncio; flexível - à medida que as informações on-line podem ser 

organizadas/reorganizadas de maneira diferente e de forma personalizada; 

interconectada - através dos links de hipertextos, palavras e imagens clicáveis, 

conferindo uma estrutura não linear à web e, por fim, econômica - já que a 

publicidade na rede é relativamente mais econômica, comparada aos meios de 

mídia convencionais, no que se refere à sua produção. O aspecto da 

interatividade e de sua orientação para o consumidor, segundo Doren (2000), faz 

da Internet uma ferramenta única para a implementação de uma nova estratégia 

de comunicação voltada para o mercado do futuro. 

A questão entre conteúdo editorial e propaganda nos sites é um outro fator de 

mudança. Hoje, já se percebe a utilização, por diversos sites, do conceito de 

"conteúdo híbrido", onde o limiar entre informação, presença do patrocinador e 

propaganda acontece de forma integrada, objetivando um maior envolvimento do 

consumidor na experiência com o produto ou serviço (Kierzwowski et aI. 1996). 

A possibilidade de "customização" na Internet é também uma diferença clara em 

relação aos tradicionais meios de comunicação. Através de softwares 

específicos, é possível que diversos tipos de propaganda sejam direcionados 

para consumidores-alvo diferentes, através da pré-análise das características de 

quem está acessando um banner ou outra forma de anúncio digital. A tecnologia 

"Ultramatch", recentemente lançada pelo Infoseek - www.infoseek.com. torna 

isso possível, através da utilização da tecnologia de redes neurais que observa o 

comportamento dos usuários quando estes colocam as questões, e/ou exploram 

os tópicos dos diversos assuntos apresentados pelo site, armazenando e 

analisando tais informações em uma base de dados. A Amazon -
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www.amazon.com -, por exemplo, se utiliza de uma tecnologia similar para 

sugerir títulos de interesse aos usuários. Uma outra possibilidade de 

"customização" refere-se à possibilidade do próprio consumidor prover certas 

informações, com o intuito de receber mensagens mais adequadas à sua 

necessidade e perfil. Segundo Hagel et aI. (1999), as comunidades virtuais são 

ambientes adequados para utilização do conceito de marketing one-to-one (tipo 

de marketing que objetiva atingir os consumidores de forma personalizada, como 

se a oferta, produto ou promoção tivesse sido pensada para atender aos 

consumidores de forma individualizada), já que as relações entre a empresa e os 

consumidores podem ser baseadas em feed-back, sugestões e trocas de 

informação entre os internautas e entre estes e a empresa. O cliente, então, a 

partir das possibilidades de cada empresa, pode criar e comprar produtos e 

serviços sob medida. O papel do cliente estaria mudando, deste modo, de 

receptor passivo para projetista ativo. A mudança na forma como a mensagem 

será entregue aos consumidores é uma outra importante alteração na maneira 

como estão sendo desenvolvidas as propagandas para a web. A tendência é 

que o formato "pull" dos sites se combine com as tecnologias "push" disponíveis 

(como, por exemplo, do PointCast - www.pointcast.com).afim de disponibilizar 

anúncios para as pessoas, conforme seus interesses. 

Um outro aspecto relevante, quanto à propaganda digital, refere-se à sua alta 

capacidade de endereçamento de mensagens a consumidores que não a 

solicitaram. A presença de listas e cadastros com endereços de internautas, e 

sua utilização por empresas, através do envio de mensagens não solicitadas, 

por e-mail ljunk mail), traz à tona o conceito de "marketing de permissão". Esse 

conceito baseia-se no envio de material publicitário e informativo a consumidores 

que manifestaram o desejo de recebê-lo e autorizaram seu envio. Segundo 

Ramos (2000), essa forma de propaganda possibilita uma maior efetividade da 

mensagem, já que esta é de interesse do receptor e, portanto, vai merecer sua 

atenção de forma mais exclusiva. Segundo Godin, autor do livro "Permission 

Marketing" (Gazeta Mercantil,2000e), o marketing de permissão - considerado 

pelo autor como sucessor do "marketing de interrupção" (estratégia de marketing 
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que envia mensagens não solicitadas aos consumidores em seus ambientes -

envio de e-mail e mala-direta não solicitadas, são exemplos dessa estratégia) 

tem a vantagem de selecionar clientes potenciais e, assim, reduzir drasticamente 

o público-alvo das investidas publicitárias. O objetivo maior de todo anunciante e 

publicitário, quando desenvolvem uma peça publicitária, é que esta possa 

desencadear no consumidor um interesse pela mensagem, culminando na 

efetividade da transação ou no reconhecimento da marca. E um dos fatores que 

mais contribui para a efetividade desse processo é a estreita afinidade entre o 

produto ou serviço e o público-alvo, ou seja, o targeting. Em nenhum outro meio 

de comunicação, é possível uma possibilidade de segmentação e customização 

como ocorre na web. Segundo Zeff et ai. (2000), o targeting on-line move-se 

para cima num continuum que vai desde os meios básicos de se atingir um 

consumidor, até métodos tecnológicos extremamente sofisticados de 

aprendizagem sobre os mesmos. O caminho para a customização e 

personalização da mensagem, segundo os autores, se inicia com a colocação de 

anúncios baseados em conteúdo e contexto. Em seguida, surge o targeting 

resultante da coleta de informações recebidas dos próprios usuários, através de 

sistemas de registros em sites. A seguir, ocorre o targeting baseado nas 

informações disponíveis por meio de mensuração dos resultados na web e 

através da garimpagem de base de dados, filtragem, análise comportamental e 

ferramentas de personalização. Segundo Zeff et ai. (2000) o targeting beneficia 

fortemente a indústria de propaganda na rede porque, além de eliminar 

impressões dispersas a públicos não interessados na mensagem, também 

diminui a probabilidade do usuário considerar o anúncio um incômodo, já que, 

supostamente, contém informações de interesse da pessoa. 

Figura 3 - O continuum do targeting na Internet 

Conteúdo/ 
Contexto 

Informações 
fornecidas pelo 
próprio usuário / 
h;:mr.n riP ri::lrin~ 

Preferências 
informadas 

pelo próprio 
11~II:'!rin 

Comportamento 
real 

Fonte: Zeff et ai (2000) 
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o último estágio do continuum consite em targeting baseado no comportamento 

real do usuário, através da utilização de softwares - o SelectCast, da Aptex 

(www.aptex.com). por exemplo - que atuam como "observadores inteligentes", 

rastreando o contexto de todas as ações - incluindo cliques dados, perguntas 

feitas, solicitações de páginas e impressões de anúncios. Estes softwares não 

montam os perfis dos usuários através da solicitação direta de informações ou 

utilização de cookies e, sim, através do aprendizado contínuo dos interesses 

detalhados de cada usuário. 

A Internet possibilitou aos clientes e agências de propaganda a oportunidade de 

medir a efetividade de seus anúncios e de aprender como a exposição destes se 

relaciona com a reação dos consumidores. Através da tecnologia conhecida 

como "Ioop completo" (Vassos, 1997), é possível avaliar e acompanhar, em 

tempo real, a repercussão das mensagens e os resultado gerados por ela, 

através do acompanhamento dos click-throughs (sistema de métrica que 

mensura a penetração de um determinado banner ou peça publicitária na web 

através da contagem de quantos usuários efetivamente clicam na peça), page 

views (sistema de métrica que mensura o resultado de uma peça publicitária na 

web através da quantidade de visualizações da mesma, por usuários, durante 

um tempo específico) e do monitoramento dos demais passos do internauta 

dentro do site. A emergência dessa nova possibilidade de medida não afeta 

somente a maneira como os anúncios são pensados, mas também, como as 

agências e os clientes os desenvolvem. Isto porque, permitem a criação de 

"anúncios testes" para verificar a aceitabilidade de um determinado conceito, 

além de proporcionar a identificação mais fácil e rápida de porquê determinado 

anúncio não possui boa aceitação diante de um determinado público-alvo. 

Segundo Lee et ai. (2000), a mesma tecnologia que proporciona a medição da 

efetividade das campanhas, afeta também o posicionamento do preço na mídia 

digital, já que permite que anúncios sejam precificados conforme seu resultado. 

O autor comenta a importância das novas formas de medição na efetividade dos 

anúncios nos sites, como forma de compreender como se dá a relação entre 

estes e seus respectivos resultados. Os mecanismos tradicionais usados na 
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mídia off-line, como CPM (custo por mil) e audiência, fornecem parâmetros 

genéricos que não garantem a visualização dos anúncios pelos consumidores, 

muito menos a efetividade dos mesmos. Entretanto, através da Internet, é 

possível a utilização de vários mecanismos conjuntos para uma melhor 

avaliação da exposição das peças publicitárias, como, por exemplo, pagamento 

utilizando a mensuração de click-through, de page view, por transação efetuada, 

por download, por solicitação de informação etc (Cartellieri, 1997). O resultado 

ideal, é conseguido quando o cliente efetiva a compra, avaliado, segundo Lee et 

a/. (2000), como "taxa de conversão", i. e., a porcentagem de visitantes que 

compram efetivamente através do anúncio. Um outro tipo de mensuração, é 

conhecido como ad banner return on investment (ROI), que procura medir, não 

somente o número de potenciais consumidores que acessaram o banner e 

compraram algo, mas também o quanto de receita foi gerada por este cliente. 

Atualmente, três mecanismos de preço, coexistem na Web: preço por exposição, 

por resposta ou por ação. O site DoubleClick - www.doubleclick.com. por 

exemplo, introduziu no mercado o "OoubleClick Oirect, " onde as taxas de 

pagamento são baseadas nos resultados gerados pela utilização das mídias. 

À medida que a propaganda on-line se desenvolva, os clientes vão perceber que 

certos tipos de mensagens com objetivos muito específicos só poderão ser 

desenvolvidas, na maioria das vezes, através da Internet (Nóbrega,2000) 

Anúncios multisensoriais e interativos, por exemplo, não poderão ser 

desenvolvidos através da propaganda tradicional. Isto porque, a Internet permite 

a manutenção atualizada dos dados de clientes, servindo de subsídio para 

prever-se o direcionamento e as ações futuras dos clientes que a utilizam. As 

empresas colhem as informações, alimentam produtos e serviços com elas e 

recebem a resposta dos clientes como novas informações para inserir no 

sistema. A tendência é de que o acesso à informação substitua a divulgação, tal 

qual é encarada pela velha economia. As informações serão colhidas e 

processadas em tempo real, transformando-se os dados, em informação e, 

finalmente, gerando conhecimento (Vassos, 1997). 
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Segundo Joia (2000), é relevante a distinção entre dados, informação e 

conhecimento. Para o autor, o conceito de "informação" é construído através de 

dados que fazem diferença, ou seja, que são relevantes; já o "conhecimento", é 

gerado pela informação mais uma série de variáveis tácitas, como experiência 

pessoal, valores, regras etc. Na Internet, para um melhor entendimento do 

comportamento do consumidor e de suas necessidades, deve-se buscar o 

conhecimento e não, simplesmente, a informação. 

Segundo Zeff et aI. (2000), a propaganda na Internet é uma convergência da 

propaganda tradicional e do marketing de resposta direto. 

Figura 4: Modelo de convergência da Propaganda na Internet 

Propaganda 
Convencional Propaganda 

na Internet 

Marketing 
Direto 

Segundo Steve Keenam, vice-presidente de marketing e operações da AOL 

(Meio e Mensagem, 2000), a propaganda na Internet possibilita mais do que 

construir marcas ou realizar o marketing direto, já que permite a convergência 

de branding (estratégia para se fortalecer e gerar valor para a marca de um 

determinado produto ou serviço). Também conhecido como brand equity 

definido, por David Aaker (2000), como o ativo ou passivo de marca ligado ao 

nome e ao símbolo de uma marca que soma a/ou subtrai de um produto ou 

serviço) e a disseminação de informações e vendas, todos no mesmo lugar. A 

comunicação tradicional tem alcance nas mídias de massa, mas falta-lhe 

detalhamento das explicações, com relação aos produtos e serviços prestados. 

Na mídia tradicional o consumidor dificilmente tem os dois enfoques. Segundo 

Vassos (1997), a Internet permite a utilização de estratégias de segmentação, 
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diferentemente do que é possível no ambiente físico. Para o autor, a força da 

Internet reside na sua habilidade de alcançar segmentos psicográficos, de alta 

taxa de uso, e de segmentos de benefícios desejados. As mídias digitais ao 

permitirem outro nível de comunicação, possibilitam a criação de novas 

realidades, com trocas de experiências mais ricas e significantes. A tendência é 

que a propaganda perca seu caráter de comunicação de massa e atue mais 

fortemente dirigida a diferentes perfis de grupos de internautas ou, até mesmo, 

indivíduos. 

3.5. Formatos e Conteúdo de Mensagens 

o primeiro formato da promoção e propaganda on-line foi a própria web. Depois, 

surgiram os banners e os botões publicitários, cujo objetivo era o de transportar 

o usuário do site de veiculação para o site do anunciante. Esses anúncios 

seguiam o formato das peças publicitárias veiculadas nos meio de comunicação 

impressos, tendo tamanhos e formatos claramente definidas. Segundo Zeff et aI. 

(2000), o pequeno espaço alocado a estes formatos iniciais, assim como o 

desejo de anunciantes de atingir mais consumidores e de uma maneira mais 

eficiente, vem inspirando o surgimento de novos formatos. Desde os patrocínios, 

passando pelos interstitials (peças publicitárias veiculadas na web que 

interrompem a navegação do usuário - o pop up ou pop under, são exemplos de 

peças desta natureza, pois aparecem no monitor do internauta sem que ele 

tenha clicado em nada) até as tecnologias push, novos modelos publicitários on

line estão aparecendo, favorecendo a criação de fronteiras cada vez mais tênues 

entre a publicidade e o editorial (refere-se a opinião ou linha editorial de um 

determinado meio de comunicação. Em alguns casos, os publicitários criam uma 

peça publicitária com o intuito de que esta pareça fazer parte das matérias 

escritas em um dado veículo de comunicação - em uma revista, por exemplo. 

Quando o anúncio fica muito parecido com a diagramação da parte editorial do 

veículo, é comum que os editores incluam a frase "Espaço publicitário" na peça, 

para que o leitor não se confunda e possa visualizar, claramente, que aquele 
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anúncio ou página tem caráter publicitário)i. Após o surgimento de uma nova 

mídia é natural a tendência de se adotar os modelos de negócio utilizados pelas 

mídias anteriores. Na web isto aconteceu, tanto no formato das mensagens 

publicitárias - com o aparecimento dos banners - ,quanto nos modelos de preço 

baseados na CPM - referência também empregada na mídia tradicional. O 

banner - formato mais conhecido e tradicional de propaganda na web - é muito 

semelhante ao conceito de custo-por-impressão utilizado na mídia televisiva e 

impressa. O banner é normalmente retangular, horizontal, encontra-se no alto da 

página e possui um texto ou imagem que ao clicada, encaminha o usuário a um 

outro site ou a uma home page. O objetivo do banner é despertar interesse no 

internauta para que este o clique e seja exposto a maiores informações do 

anunciante. Segundo Focalink (1996), noventa por cento dos banners possuem 

de 120 a 500 pixels de largura (com a média de 460 pixels) e de 45 a 120 pixels 

de altura (com a média de 60 pixels). Os banners se utilizam de diversas 

tecnologias com o intuito de reter a atenção dos usuários, como: aplicativos 

Java, animação gráfica, difusão de áudio ou imagem, shockwake, formulários 

para serem preenchidos etc. 

Apesar de ser o formato mais utilizado de propaganda na Internet, o banner não 

é considerado como o mais efetivo. Chatterjee (1998) considera o banner como 

uma forma passiva de exposição de propaganda, já que o consumidor não 

decide ver ou não o banner: simplesmente é exposto a ele. Entretanto, quando o 

consumidor clica no banner, ele se torna uma forma ativa de exposição. 

Segundo Hoffman et aI. (2000), a exposição ativa da peça publicitária está 

interligada ao controle e desejo do consumidor, já a exposição passiva refere-se, 

somente, ao controle do profissional do site, de marketing ou de propaganda. 

O conceito de exposição ativa é o grande elemento diferenciador da mídia 

Internet perante aos demais veículos de mídia tradicional, pois permite uma 

maior interação e segmentação da peça publicitária com o usuário. Os sistemas 

de métrica, neste caso, também sofrem uma grande alteração em seu conceito, 
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já que o peso deste tipo de veiculação tem maior força do que os anúncios 

veiculados sob o modelo de exposições passivas. 

Segundo Zeff et ai. (2000), os banners podem ser estáticos, animados ou 

interativos, estes últimos podendo dividir-se em dois tipos: banners HTML ( i.e. 

hypertext markup language - linguagem utilizada para criar páginas na Internet) 

ou os que se utilizam da a tecnologia rich media (é denominado o conjunto de 

tecnologias complexas que podem ser empregadas em anúncios na web -

agregam possibilidades de áudio, vídeo, som etc à peça publicitária). 

Atualmente, os tipos mais utilizados são os animados e interativos. Os animados 

geralmente se utilizam de animação GIF (gif - tipo de formato de imagem que 

utiliza-se de ferramentas simples de animação ), que funciona com uma série de 

imagens consecutivas e possuem um custo relativamente baixo de produção. Já 

os banners interativos se utilizam de uma série de aplicativos e tecnologias para 

envolver o usuário e criar um alto padrão de interatividade com a mensagem 

anunciada. O banner em HTML é a opção low-tech que permite ao consumidor 

inserir dados no anúncio ou fazer uma escolha em um menu pull-down (campo 

em que o consumidor pode escolher um assunto a ser pesquisado no site 

através de um menu pré-definido - ao clicar em um link, este apresenta uma 

listagem com várias opções que levam a outras páginas) ou "botão de rádio" 

localizados dentro do próprio banner. Hoje, a tecnologia mais atual e sofisticada 

para utilização neste formato é a chamada rich media, significando a 

incorporação de tecnologia avançada, dentro do próprio anúncio. Entende-se por 

telcnologia avançada, o que há de mais atual em termos de interatividade em 

uma peça publicitária. Alguns exemplos são: tecnologia InterVU 

www.intervu.com (possibilidade de se mostrar um clip de vídeo dentro do 

próprio banner); Real Audio e Real Vídeo - www.real.com; tecnologia Enliven -

www.enlive.com (entrega um pequeno applet Java, permitindo que as 

transações sejam completadas dentro do próprio banner), flash 

www.macromedia.com etc. 
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Segundo Tom Hespos, gerente de mídia da K2 Design (The Economist, 2000), a 

rich media é definida como qualquer nova tecnologia que faculte a apresentação 

de uma mensagem publicitária mais detalhada ou que permita um maior grau de 

interatividade, do que o habitual conseguido através de uma banner GIF padrão. 

Os anúncios, que normalmente se utilizam este tipo de tecnologia permitem que 

o consumidor complete uma transação dentro da própria peça publicitária. 

A utilização da tecnologia rich media ainda não é uma unanimidade entre os 

profissionais de Internet. Segundo Zeff et aI. (2000), muitos publicitários acham 

"prematuro" desenvolver peças com esta tecnologia já que a grande maioria dos 

usuários ainda se conectam à Internet através de linhas de banda estreita, além 

disso, muitos sites ainda não aceitam a veiculação de banners contendo 

tecnologia rich media. Entretanto, todos acreditam que esta tecnologia 

proporcionará, em pouco tempo, as mesmas oportunidades de construção de 

marcas e campanhas emocionais conseguidas pelo meio televisivo, além de 

proporcionarem excelentes índices de resposta. 

Figura 5 - Penetração da tecnologia rich media nos sites 

Tipo de arquivo Penetração Fonte 

Quick Time 86% Apple Computer 

MPEG 80% Microsoft 

AVI 79% Real Networks 

Java (Director, Flash, Emblaze, 76% InterVU 

Enliven, AdController, Microsites etc) 

Flash 35% Macromedia 

Real Player 20% Macromedia 

Cosmo Player 20% Cosmo Software 

Fonte: Manual de rich media, produzido pela I nterVU , 1998. 

Outros novos e "experimentais" formatos de banners surgem a cada momento. A 

Cnet, por exemplo, vem experimentando formatos maiores de publicidade, 

chamados "Big Box", com 300x300 pixels, que ficam situados bem no meio da 

47 



página, como uma ilha. Outro formato inovador é o "skycraper", pela sua altura 

de 120x800 pixels. Devido a essa proliferação de novos formatos, o IAS (Internet 

Advertising Bureau) precisou reconhecer e padronizar mais 07 novos formatos 

publicitários de banners. Segundo o IAS (2001) esses novos formatos - que a 

instituição faz questão de denominar "Interactive Marketing Units" - permitem 

maior interatividade e maior exposição de conteúdo. Em Maio de 2001, o site 

Snowball (www.snowball.com) divulgou o resultado de uma pesquisa que usou 

diferentes formatos de banners, sempre com a mesma mensagem e conteúdo, 

para verificar seus resultados. O "tull banner" (banner com dimensões maiores 

do que as utilizadas no tamanho tradicional) com flash teve dezoito vezes mais 

resultado do que o banner simples. Já o novo formato, "skycraper" teve uma 

aceitação vinte e cinco vezes maior, perdendo somente para o "pop up" 

(exemplo de formato interstitials, onde o banner surge no monitor do usuário, à 

frente da página que o usuário está visualizando, impedindo a leitura do 

conteúdo que ficou por trás) que gerou trinta e seis vezes mais resultado. Com o 

desenvolvimento de novas tecnologias, formatos mais eficientes são criados 

permitindo um maior retorno para os anunciantes. 

Uma outra variação do modelo de banners são os chamados anúncios "offline" , 

que se utilizam da tecnologia "push". Um bom exemplo deste tipo de peça 

publicitária é o PointCast Network, que permite ao usuário receber notícias 

"customizadas" através de uma espécie de screen-saver que pode ser 

facilmente salvado nos PC's. Deste modo, os anúncios podem ser apresentados 

como arquivos animados, permitindo que o usuário se conecte ao site, clicando 

diretamente no banner presente no arquivo. Este tipo de peça publicitária 

permite um alto grau de segmentação do público alvo. 

Pode-se destacar, também, os banners conhecidos como "in ters titia Is" , que 

aparecem na tela do monitor, interrompendo o usuário. Segundo Zeff et. aI. 

(2000), este modelo de anúncio assemelha-se aos intervalos comerciais de TV, 

já que interrompe a "programação". Os tipos "pop ups" ou "pop unders" são os 

formatos mais conhecidos de banners in terstitia Is. Tais peças objetivam ter um 
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maior apelo perante os usuários e são apresentadas em formatos diversos, 

cobrindo a página toda com o anúncio, através de pequenas animações gráficas 

ou ícones com movimento e som etc. O objetivo é que esses formatos possam 

usar mais animação, cor, som e mecanismos complexos de atração com o 

intuito de serem mais eficientes na captação da atenção dos usuários do que os 

banners tradicionais. O pop under, por exemplo, criado a partir do modelo pop 

up, surge por trás, clandestinamente, e só fica à vista do internauta quando se 

fecha o browser. Segundo um estudo da l/PRO e da Double Click de 1998 (The 

Economist,1999), adicionando-se qualquer tipo de animação a uma determinada 

mensagem publicitária, há aumento da resposta de cerca de 25%. Este estudo 

também revelou que há um aumento da efetividade das mensagens publicitárias 

utilizando-se algumas expressões chaves, como: "click here" - aumenta as taxas 

de resposta em torno de 18%; perguntas diretas, como "Procurando óculos? -

proporcionam um incremento na ordem de 16% e expressões para chamar a 

atenção do internauta como "Olhe aqui!", "Entre agora" - proporcionam um 

aumento de 15% no retorno das respostas. 

Um outro exemplo de propaganda na web são os chamados "buttons" - botões, 

anúncios banners de pequena dimensão (88x31 pixel), que são ligados ao site 

do patrocinador. No site da CNET (www.cnet.com). por exemplo, esses buttons 

são propagandas de software etc. Clicando nessas peças, o usuário é, 

automaticamente, levado à página da empresa. As "key words" ou palavras 

chaves também podem ser consideradas como um tipo de propaganda, já que 

são utilizadas nos mecanismos de busca (search engines) para conduzir aos 

conteúdos dos web sites. É comum os anunciantes comprarem determinadas 

palavras chaves em sites de busca, para exporem banners aos usuários quando 

estas forem digitadas. Os links de texto são também formatos utilizados para 

expor mensagens publicitárias. No site de busca AltaVista - www.altavista.com. 

por exemplo, a Amazon - www.amazon.com costuma apresentar links de texto 

após os resultados da busca, oferecendo livros específicos sobre o tema 

procurado. Segundo Zeff et ai. (2000), alguns editores de Internet são contrários 
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a este formato, pois acreditam que este expediente compromete a integridade 

editorial do site e se confundem com a apresentação gráfica dos mesmo. 

o e-maU também pode ser considerado como uma eficiente forma de peça 

publicitária, se utilizado de forma correta e profissional. O marketing direto 

através do e-maU é muito utilizado por web sites com o intuito de manter a 

imagem de suas empresas sempre presente na mente do usuário. Este 

mecanismo é uma real oportunidade de reverter a metodologia "pull" da Internet 

(onde o usuário tem que entrar na rede e procurar por um determinado 

conteúdo) para o paradigma "push". Os e-maUs são também bastante utilizados 

para apresentar promoções, comunicar atualização de conteúdos e jornais etc. 

Em muitos casos, idéias simples e criativas oferecem ótimos resultados. Um 

exemplo recente de idéia barata e de grande impacto foi a ação da Ice. com, uma 

empresa de venda online de jóias, que utilizou uma inovadora abordagem para 

aumentar suas vendas neste canal. A companhia enviou dois tipos de 

mensagens via e-maU a seus potenciais consumidores. Em um dos tipos, o 

usuário tinha que clicar através do site Ice. com para completar a transação; já no 

segundo tipo, os consumidores podiam completar a transação em poucos 

cliques, dentro do próprio corpo do e-maU. A taxa de conversão foi cinco vezes 

maior no segundo grupo do que no primeiro. Os provedores de acesso também 

costumam utilizar o benefício do e-maU gratuito como forma de atrair novos 

usuários. Segundo Eden Focante, coordenador de web da empresa coreana LG 

Eletronics (828 Magazine, 2001), a empresa vem obtendo ótimos resultados 

utilizando o e-maU como ferramenta de marketing direto. Segundo Focante, o 

índice de retorno de pesquisa por e-maU na LG tem ficado entre 20% e 30%, 

taxa essa muito superior à conseguida através de ações de marketing direto 

utilizando a mídia tradicional (mala-direta, telefone etc). A utilização de e-maU 

está intimamente ligada a construção e gerenciamento de banco de dados e a 

segmentação da mensagem. Tais dados normalmente são obtidos através do 

preenchimento de formulários, onde o usuário informa quais assuntos/produtos 

estaria interessado em receber. Com relação à prática de utilização do e-maU, é 

importante destacar que este formato, se utilizado de forma intrusiva e não 
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solicitada pelo receptor, pode ser tornar uma propaganda às avessas, 

comprometendo a imagem do anunciante. Tais correspondências eletrônicas 

não solicitadas são denominadas como spam ou junk-mail. 

Existem, ainda, uma série de formatos publicitários que são oferecidos na rede. 

Os patrocínios de site, os chamados advertorial (tipo de patrocínio que se 

assemelha mais com um editorial do que a um anúncio), descanso de tela, a 

possibilidade de "customização de bookmarks e toolbars etc. A variedade de 

formatos na web está intimamente ligada à criatividade dos editores de Internet, 

dos publicitários e da evolução da tecnologia. 

Quase todos estes tipos de formatos e peças publicitárias apresentadas podem 

ter seus resultados maximizados com a utilização de softwares de agentes 

inteligentes que procuram traçar paralelos de comportamento de consumidores 

através da análise da performance do usuário em determinado site. Através 

deste estudo e acompanhamento, é possível entender melhor os hábitos de 

compra dos usuários, sua maneira de acessar e se movimentar através das 

páginas e compreender o que melhor funciona neste universo. Esta é uma 

poderosa ferramenta para ser utilizada em conjunto com o departamento de 

planejamento das agências de propaganda, à medida que possibilita a 

maximização da audiência. 

3.6. Sistemas de Métrica & Custeio de Anúncios On-line 

Segundo Hoffman et aI. (2000) a falta de padrões de mensuração na Internet é 

um limitador do crescimento da propagada on-line a médio e longo prazo, já que 

dificulta e retarda a entrada de novos clientes nesta mídia. Segundo os autores, 

a falta de padronizacão ocorre em quatro frentes. Primeiro: não existem 

princípios estabelecidos de mensuração de tráfego nos sites comerciais com o 

intuito de gerar resultados e rentabilidade para os "patrocinadores" de 

propaganda, também chamados de clientes. Segundo: não há padrões de 
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mensuração de resposta dos consumidores expostos a uma dada peça 

publicitária. Terceiro: não há padrões que objetivem a otimização dos modelos 

de preço para a mídia Internet. Quarto: a dificuldade e complexibilidade na 

geração de padrões, devido a rapidez em que surgem novos formatos de peças 

publicitárias na Internet. 

A posssibilidade de mensuração de tráfego na web provém das informações 

capturadas por um servidor. Quando alguém visita um site, o browser daquele 

computador mantém uma "conversação" com o servidor do site e grande parte 

deste "diálogo" é gravado pelo servidor, no arquivo de registro (Iog file). Através 

deste processo, é possível a emissão de dezenas de relatórios com informações 

relevantes sobre o comportamento e a demografia da audiência. Existe uma 

série de termos específicos que são utilizados nesses relatórios com o intuito de 

se criar uma uniformidade de linguagem para mensuração. O Internet 

Advertising Bureau, publicou um artigo chamado "Metrics and Measurement" 

(1998) que procurou conceituar os diversos termos utilizados pela indústria. 

Algumas das nomeei aturas utilizadas são: ad request, ad view, quech, c/ick rate, 

domain name, exposures, gross exposures, hit, impressions, log file, page view, 

response rate, visits etc. Cada termo específico apresenta uma informação 

diferente referente ao tráfego do site, a qual constitui-se em uma importante 

ferramenta de análise para anunciantes, editores de Internet, profissionais de 

mídia e equipe de criação e desenvolvimento de agências de propaganda 

interativa. 

Segundo Zeff et aI. (2000), os profissionais possuem três maneiras de mensurar 

a performance de seus sites e anúncios na web: a primeira refere-se ao 

desenvolvimento de um software próprio de medição, a segunda opção consiste 

na compra de um software e na administração do processo dentro da própria 

empresa, e a última opção refere-se à terceirização de todo o processo. A 

empresa IIPRO - www.ipro.com. líder de mensuração na web, por exemplo, 

fornece a seus clientes, além de diversos relatórios de mensuração, um estudo 

comparativo entre o crescimento do site analisado e da Internet. 
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Figura 6 - Exemplo de report desenvolvido pela IPRO 
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Do ponto de vista da propaganda, a mídia interativa tem alguma similiaridade 

com a mídia rádio no que refere à grande variedade de mercados e a sua 

posição claramente segmentada. Em ambos os casos, a agência de propaganda 

pode escolher o programa elou o site específico que deseja anunciar. 

Entretanto, há uma grande diferença no que se refere à forma de exposição da 

mensagem nos dois veículos de comunicação. O rádio, por exemplo, possui não 

mais do que 10 diferentes formatos padronizados de exposição da mensagem: 

patrocínio de programa, spot de 30", spot de 15", jing/e etc. Em contrapartida, na 

Internet, existem mais de noventa tamanhos de banners diferentes a cada site, 

com diferentes tabelas de preços e formas de métrica. Na propaganda 

tradicional há uma padronização entre os diversos veículos de cada mídia. Tanto 

a TV Bandeirantes, como a TV Globo ou a TV Gazeta oferecem, na grande 

maioria das vezes, formatos semelhantes ao mercado. Já na Internet, a 

padronização se restringe ao âmbito dos diversos tipos de sites, não da mídia 

como um todo. 

Além da falta de padronização dos sistemas de métrica, Hoffman et aI (2000) 

apontam também a falta de consistência nas definições dos diversos tipos de 
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medida, assim como a pouca informação demográfica, sócio-cultural e de perfil 

disponível na web, como um inibidores do crescimento mais agressivo da 

parcela de investimentos publicitários na mídia Internet. 

Apesar da pouca padronização de informações e sistemas de métrica da mídia 

Internet, a propaganda on-line, nos últimos 03 anos, tem crescido mais 

rápidamente dos que as demais mídias tradicionais de massa, como a TV e a 

mídia impressa, por exemplo. Segundo um recente estudo do Forrester 

Research (2000), a propaganda on-line vai alcançar no mundo, cifras superiores 

a US$ 15 bilhões de dólares em 2003. Deste montante, os Estados Unidos será 

responsável por US$ 10,3 bilhões. De acordo com o instituto, a participação dos 

Estados Unidos irá diminuir de 87% em 1998 para 70% em 2003, o que 

demonstra o crescimento da propaganda on-line em outros países. Números 

semelhantes foram apresentados pela Jupiter Research em uma conferência em 

Nova York (2001). Segundo o instituto, a propaganda on-line deve movimentar, 

em 2001, US$ 940 milhões, atingindo em 2002 US$ 7,7 bilhões. Ainda de acordo 

com o Forrester Research, somente as empresas "ponto com" irão gastar, em 

2001, US$ 8,2 milhões em propaganda. Deste total, US$3 milhões serão gastos 

na mídia Internet, ficando a TV com US$ 1,9 milhões e o rádio com US$ 1 

milhão ($830,000 em jornais, $570,000 em revistas, $334,000 em outdoor, 

$475,000 em marketing direto e cerca de $160,000 em outras mídias). Em 2004, 

estima-se que a verba das empresas "ponto com" para propaganda irá atingir 

US$ 10,7 milhões, ficando a Internet com US$ 2,8 milhões deste montante. 

Segundo os autores, o primeiro passo para a padronização dos sistemas de 

métrica na Internet é o desenvolvimento de um vocabulário comum. Caso a 

terminologia da mídia tradicional possa ser aplicada ao ambiente on-line, esta 

deve ser feita, já que facilita o processo de adoção da padronização da 

informação nas diversas mídias. O principal elemento que direciona a 

propaganda em todas as mídias é o conceito de taxa (ratings), que é a medida 

do número de pessoas expostas a uma determinada mensagem. Cada mídia 

(impressa, televisiva ou de Internet) usa um determinado tipo de medida para 
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mensurar suas participações dentro do universo do veículo e, 

consequentemente, cobrar dos anunciantes um valor para a exposlçao das 

mensagens publicitárias naquele veículo. Na mídia tradicional (TV, rádio e 

impressa), as taxas são definidas como porcentagem de uma dada grupo 

populacional exposto a uma mensagem em um momento particular. As taxas 

não são equivalentes às pessoas que são efetivamente expostas a uma dada 

mensagem, embora tal medida seja, provavelmente, o indicador mais utilizado e 

fortemente aceito pela mídia tradicional. As taxas são, simplesmente, a 

porcentagem de população que pode ser exposta a uma determinada 

mensagem. O enfoque comercial dessas taxas pode ser influenciado por vários 

fatores, entre eles, o número real de pessoas prestando atenção, a posição 

relativa do comercial ou da peça publicitária dentro do programa ou da revista, o 

formato da peça publicitária (01 página, um quarto de página, 30 segundos na 

rádio - 30" etc), a relevância da mensagem e, finalmente, a criatividade da 

mensagem. Por serem estes, fatores difíceis de serem medidos pelos 

anunciantes, veículos e publicitários, as taxas são utilizadas como balisamento 

de quanto custará uma dada exposição em determinado veículo. 

Embora o custo do espaço publicitário tenha uma alta correlação com as taxas, 

a relação entre ambas não é linear. O preço também pode ser influenciado pelo 

tamanho da penetração de um veículo em um específico grupo demográfico, a 

audiência de um determinado programa, o custo de produção de um dado 

anúncio e valores subjetivos que podem variar de veículo para veículo. 

Diferentes mídia utilizam diferentes medidas. Jornais, por exemplo, são medidos 

em termo de penetração - que é a circulação dividida pela base populacional. 

Revistas são medidas em termo de cobertura (percentual de um grupo 

populacional exposto a uma determinada mídia, geralmente definido dentro de 

um grupo demográfico específico - classe A, B etc). 

A Internet possui também um variado modelo de métrica que procura embasar 

clientes e publicitários na escolha dos sites mais específicos e vantajosos para 

cada ação. Segundo Meeker (1996), a promessa da propaganda na Internet é 

55 



aumentar o retomo dos anunciantes, através do uso de eficientes medidas de 

interatividade, segmentação de perfis e precisos modelos de mapeamento do 

comportamento do consumidor. A possibilidade de mensuração, em tempo real , 

da Internet possibilita que os publicitários possam acompanhar o resultado de 

suas campanhas de forma on-line, alterando o enfoque das mesmas para obter 

mais respostas. 

Figura 7 - Resultado de uma pesquisa de modelos de preço feita com agências 

de propaganda 

15% 

29% 

.Cost per lead/cost 
per buyer 

[]Click-throug 

[]Hybrid 

Fonte: Forrester Research (1998) 

Atualmente, o tipo de exposição baseada no CPM (cost-per thousand 

impressions) é o modelo de preços mais utilizado para mensuração de ações 

publicitárias na web. Tal modelo funciona cobrando-se uma taxa ao anunciante 

por mil impressões disponibilizadas. Em 1999, a Adknowledge, Inc. divulgou um 

estudo apresentando a média de CPM em diversas mídias. A CPM da Intermet 

estava na faixa de $36.9, comparada com a média de $11 -$14 para TV, $27.5 

para revistas e $53.60 para anúncios em jornais (Meio e Mensagem, 2001). 

A remuneração baseada em click-throughs é também bastante utilizada. Neste 

modelo, o anunciante paga somente quando há uma interação do usuário com o 

banner, através do clique na peça. Este tipo de remuneração garante ao 

anunciante um número de impressões com interação, durante um determinado 

período de tempo. Ainda é relativamente pequena a proporção de cliques em 

banners expostos. A DoubleClick (1999) divulgou que 4% dos visitantes que são 
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expostos ao banner clicam-no na primeira vez que são expostos a ele. A taxa de 

click-throughs declina após a primeira exposição, atingindo 2% na segunda e 

terceira exposições, e 1 % ou menos a partir da quarta exposição. Entretanto, os 

25 primeiros anunciantes de melhor performance, seguindo as taxas de 

DoubleClick Network atingem uma média de 8% de interatividade, com algumas 

ações específicas alcançando taxas de 12% a 15% (Gazeta Mercantil, 2000). 

Fazendo um comparativo com os resultados obtidos com as ações de marketing 

direto o ff-lin e , percebemos que a média de retorno de click-througs é um pouco 

mais alta (4%) do que ocorre no meio tradicional, que atua com a média de 2%-

3% de retorno em malas diretas e ações de telemarketing ativo. 

Alguns editores de Internet consideram a prática de click-through injusta para os 

sites, argumentando que a criatividade das mensagens e, consequentemente, o 

despertar de seu interesse no público, não faz parte de seus controle. Deste 

modo, um anúncio que não tenha uma boa taxa de click-through (muitas vezes, 

resultado de um banner mal feito ou uma mensagem sem apelo) sofrerá uma 

baixa taxação, apesar de ter sido exposto a milhares de visitantes. Por outro 

lado, é exatamente essa possibilidade de mensuração da resposta do 

consumidor que faz da Internet um veiculo tão poderoso de marketing e 

comunicação. Embora o click-through não represente, ainda, o modelo ótimo de 

mensuração de interatividade, ele oferece uma importante referência para o 

desenvolvimento de novas e mais eficientes formas de métrica de propaganda 

on-line. 

Apesar de garantir que o consumidor foi exposto a comunicação, através do 

clique na peça publicitária, o sistema cklick-through não garante que o visitante 

gostou da comunicação, se interessou pelo produto e/ou que resolveu adquiri-lo 

ou solicitar mais informação a respeito. Ainda é necessário o desenvolvimento 

de sistemas de métrica adicionais que permitam medir o grau de interatividade 

com a peça publicitária (duração do tempo de exposição, quantidade e 

profundidade de páginas acessadas, tipo de informação solicitada etc). Pela 

primeira vez, em 1996, foi apresentada pela Online Advertising Discussion List, 
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um modelo de preço desenvolvido pela agência interativa Modem Media, no qual 

os clientes pagavam, não por exposição ou click-through, mas sim pela atividade 

dos clientes no web site e seu comportamento (Gazeta Mercantil, 2000). Um 

outro modelo, também conhecido, é o per-inquiry (PI) adverfisements, 

modalidade mais comumente utilizada por sites afiliados e que pratiquem 

parcerias de conteúdo e de propaganda. Se um visitante acessar a propaganda 

de um site afiliado e comprar o produto ofertado na propaganda, o site afiliado 

recebe uma comissão pelo negócio efetivado. Normalmente, nestes casos, as 

comissões variam de 10% a 25% do preço de compra do produto. 

Um outro modelo de remuneração também utilizado é o flat fee pricing ou 

pagamento fixo, uma das primeiras formas de remuneração publicitária utilizado 

na Internet. Tal tipo não fornece nenhuma garantia ao anunciante no que se 

refere ao tráfego ou não de visitantes no site. O cliente paga independentemente 

de haver ou não visitação e, consequentemente, exposição à peça publicitária. 

o sistema de métrica através de hits também foi uma das primeiras e mais 

rudimentares formas de mensuração de propaganda utilizada na web. A 

remuneração era basicamente fundamentada na quantidade de hits oferecidos 

por um determinado site. Entretanto tal modelo se mostrou ineficaz, à medida 

que o número de hits não tinha nenhuma relação direta com o número de pages 

views ou de visitas de um site (Hoffman et a/., 2000) Isto porque quando um 

visitante acessa um site, seu computador envia uma série de solicitações ao 

servidor para que seja feito o download das páginas e cada elemento da home 

page (incluindo gráficos, texto, itens interativos etc) é considerado pelo servidor 

como um hit. Desta maneira, o número de hits quase sempre é muito maior do 

que o número de acessos propriamente ditos. 

Os programas de afiliação, também conhecidos como programas de parceria ou 

associados, são um modelo variante do tipo de cobrança, onde o pagamento 

está vinculado à transação comercial. Ao contrário do que acontece com a 

compra habitual de anúncios, negociadas caso a caso, a maioria dos programas 

58 



de afiliação é automatizada. Gordon Hoffstein, COO (chief operting officer) do 

fabricante afiliado de software Be Free, afirma que o marketing por afiliação é 

uma extensão do marketing direto sem os custos fixos, já que senão houver 

venda não há pagamento. O primeiro site a apostar neste tipo de programas foi 

a Amazon (www.Amazon.com). que cobra de 5% a 15% de comissionamento 

sobre as vendas efetuadas pelo site, para quem quiser montar uma livraria 

virtual (Vassos, 1997). Os sistemas de pagamento fixo e CPM podem estar 

interligados ao sistema de click-through à medida que há um acompanhamento 

do tráfego de conversão da peça publicitária. 

Segundo Hoffman et aI. (2000), os modelos de impressão/exposição são 

somente um exemplo de porquê a propaganda tradicional e propaganda on-fine 

são tão diferentes, exigindo formas de mensuração também diferentes. A web é 

baseada no modelo de comunicação one-to-one, enquanto a mídia tradicional é 

baseada no modelo many-to-many. O grande desafio para esta nova mídia é 

encontrar uma forma de mensuração eficaz, capaz de definir o preço da 

propaganda de acordo com a intensidade e o valor da interação entre o 

anunciante e o usuário. 

Deste modo, os modelos de CPM e flat fee parecem ainda insuficientes para 

proporcionar uma real mensuração voltada para resultados na propaganda on

fine, à medida que simplesmente "contam" o número de visitantes expostos a um 

determinado banner ou site. 

Tendo em vista que a propaganda on-line pode atingir vários objetivos de 

campanha, muitos anunciantes e editores de Internet estão adotando o sistema 

híbrido de modelo de preço permitindo uma maior flexibilidade em suas 

negociações. Em geral, uma compra híbrida significa que o anunciante pagará 

uma combinação de CPM e custo por ação. 
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Figura 08 - Tarifas e ofertas de anúncios 

Mecanismo de Busca Valores cobrados (US$) 

Propaganda com palavras-chaves 40-70/CPM 

Publicidade local 20-80/CPM 

Guias de cidades 20-80/CPM 

Redes de propaganda 10-70/CPM 

Sites de leilões 1-25/CPM 

Os 100 maiores sites na web 25-100/CPM 

Publicidade por e-mail de permissão (opt-in) 0,10-0,20 /por endereço 

Pequenos sites de conteúdo direcionado 10-80/CPM 

Conteúdo patrocinado 45-85/CPM 

Rich Media 35-100/CPM 

Preço por c/ick-through 0,20-1,20 

Faixa de click-throughs 0,5%-2,5% 

Click through médio 0,5%-2,5% 

CPM médio 27 

Custo por indicação 1-15 

Custo por venda 5%-30% de preço de compra 

Fonte: Compilado por Ad Resource (www.adresouce.coml- 1998. 

Segundo Hoffman et aI. (2000), além dos modelos de preço descritos acima, 

existe uma série de mensurações de ordem psicológica e de comportamento 

que devem ser consideradas no contexto da métrica da propaganda on-line. 

Essas medidas adicionais incluem: conceitos de navegação e arquitetura do site, 

parceiros de navegação cross-sites (sites que tenham conteúdos 

complementares ou sinérgicos), características demográficas, psico-sociais e de 

comportamento dos consumidores on-line e padrões de medidas cognitivas 

como fluxo, lealdade e repetição de visitas etc. Segundo os autores, tais 

variáveis devem ser incorporadas aos atuais modelos de preço de propaganda 

na web com o intuito de oferecer ferramentas mais poderosas e eficazes no que 

se refere à mensuração dos resultados, afim de possibilitar uma verdadeira 

transformação na forma de se fazer e comprar propaganda na Internet. 
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Segundo Lee et aI. (2000), atualmente na Internet, ainda existem casos em que 

o anunciante pode se sentir lesado pela falta de visualização de seu anúncio em 

determinado site, mesmo que este possua um eficiente modelo de métrica. 

Alguns exemplos são: os chamados erros - erros dos mais diferentes tipos, onde 

o servidor não pode entregar a página ao usuário; ad position - se a página é 

mais longa do que o espaço visualizado pelo browser e o banner está no final da 

página, há grandes possibilidades do usuário mudar de página antes de usar a 

barra de rolagem até o final; text-only browsinq - a possibilidade de alguns 

browser de fazer download de uma página mostrando somente os textos, já que 

as imagens tornam mais lentos os processos de visualização de todo o 

conteúdo; interruption - os usuários podem selecionar os comandos de pare 

(stop) ou volta (back) ou clicar em hyperlinks e deixar a página antes que todo o 

download tenha sido feito; lack of attention - de acordo com uma pesquisa 

realizada pelo l/PRO (1999), 42% dos usuários nunca olham os anúncios que 

aparecem nos banners. 

Além dessas questões, pode-se destacar também o "cachinq", que é o processo 

de armazenar páginas na web em um disco rígido ou no servidor não original 

visando diminuir o tempo de download. Este processo que possibilita que os 

usuários acessem mais rapidamente as informações, impede que os editores de 

Internet consigam monitorar o tráfego e a utilização no site. Enquanto o caching 

e os servidores proxy podem diminuir o número verdadeiro de solicitações, os 

robôs tendem a inflacionar o tráfego dos sites. (Wharton School, 2001). Um robô, 

por exemplo, pode ser programado para solicitar uma página centena ou 

milhares de vezes por dia. Entretanto, a maioria dos softwares de análise de 

mensuração é suficientemente sofisticada para identificar essas aberrações de 

medição. 

De acordo com Zeff et aI. (2000), uma discussão sobre mensuração na web não 

está completa sem a análise do papel dos cookies. Um cookie é um texto que 

pode ser gravado em um arquivo de texto do computador do usuário quando 

este faz uma visita a um site na rede. Após a gravação do cookie por 
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determinado site, toda vez que o usuário voltar a acessar este mesmo endereço, 

o servidor reconhecerá o cookie , monitorando as páginas que serão acessadas, 

criando-se assim um histórico do internauta naquele site. 

Figura 09 - Instalacão de Cookies na máquina do usuário 
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Muitas pessoas são contra os cookies pois acreditam que eles constituem 

invasão de privacidade. Na verdade, essa ferramenta não pode descobrir nada 

sobre o usuário que ele não tenha fornecido anteriormente ao site. Os autores 

acreditam que a utilização dos cookies é um benefício, tanto para os 

anunciantes, como para os editores, já que permitem rastrear comportamentos e 

preferências de compra, possibilitando a apresentação de anúncios, ofertas e 

produtos "customizados" para cada perfil de usuário. Além do potencial 

mercadológico que esta ferramenta possui, ela ainda permite a retenção de 

informações úteis sobre o usuário como: usemame e senhas, de tal maneira que 

o processo de registro só seja exigido uma única vez. 

Apesar do presente estudo ter destacado uma série de exemplos onde possa 

não ocorrer a visualização dos anúncios, quando há uma métrica baseada em 

interatividade, o anunciante pode ter a garantia que sua peça publicitária 

realmente foi vista e, dependendo da profundidade do modelo usado, como ela 
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foi vista, por quanto tempo e em que ação ela resultou. Uma prática também 

utilizada pelos anunciantes na Internet para garantirem que suas mensagens 

serão vistas, são os sistemas de pagamento aos usuários por verem 

determinado anúncio. A empresa Cyber Gold foi a percussora deste modelo. Os 

anunciantes podem escolher perfis de consumidores que mais se adaptem à sua 

mensagem e apresentar seus anúncios, mediante uma taxa paga ao usuário. 

Para participar, os usuários precisam se cadastrar no banco de dados da Cyber 

Gold e escolher a que tipos de anúncios gostariam de estar sendo expostos. 

Normalmente, o valor de cada interação com o anúncio é de cinquenta cents de 

dólares por usuário e após vinte dólares ou 40 exposições, o usuário recebe 

uma quantia pela companhia. 

Apesar de ainda não existir uma padronização de mensuração dos resultados 

obtidos com a propaganda on-line, não se pode esquecer que a Internet, por sua 

característica tecnológica, possui uma capacidade de mensuração e de garantia 

que a mensagem publicitária foi vista e interagida nunca antes proporcionada 

por nenhuma outra mídia. A TV, por exemplo, possui métrica padronizadas e 

comumente aceita pelos anunciantes e publicitários como uma mídia poderosa e 

de grande alcance. Entretanto, com o crescimento da TV a cabo e do controle 

remoto diminuíram ainda mais as garantias de que o telespectador realmente 

será exposto a um anúncio, já que este, no intervalo, pode ir ao banheiro, falar 

ao telefone ou simplesmente ficar "surfando" pelos canais. Com a evolução dos 

mecanismos de métrica na Internet essa questão passa a não existir. 

Segundo, Peter Fader (Wharton School, 2001), o termo "Conversão" está 

tornando-se gradativamente, uma das mais importantes ferramentas estatística 

para se medir a performance dos websites. Segundo o autor, a conversão 

oferece mais valiosa informação do que a maioria das estatísticas utilizadas até 

então, como, por exemplo, o sistema de métrica através dos page views. A 

conversão é medida dividindo-se o número de pessoas que visitam o site pelo 

número de pessoas que efetivamente iniciam uma ação, como, por exemplo: 

comprar um produto, solicitar mais informação quanto a um produto ou serviço, 
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ou preencher um formulário. Os resultados médios obtidos pela grande maioria 

dos sites atualmente variam de 2% a 5% de taxa de conversão - 10% ou mais 

de taxa de concersão é considerado um resultado excepcional, segundo 

profissionais de marketing das empresas de Internet. A taxa de conversão da 

Amazon.com (www.amazon.com). por exemplo, está na ordem de 15%. 

A análise e acompanhamento da taxa de conversão nos sites é um poderoso 

aliado para os profissionais de propaganda, já que permite avaliar o resultado 

imediato de uma peça publicitária, permitindo uma grande agilidade na alteração 

ou destaque de algo que está dando bons resultados. Em 06 de março de 2000, 

o analista William Gurley, afirmou na revista Fortune (Wharton School, 2001) que 

o mecanismo de conversão é a mais poderosa ferramenta de métrica da Internet 

de todos os tempos. Segundo vários consultores de Internet, o que definirá ou 

não o sucesso das empresas on-line são o seu real entendimento do que, 

efetivamente, gera uma maior conversão em seus sites. Segundo Gurley (2000), 

o foco na taxa de conversão permite uma melhoria em quase todos os 

elementos do negócio de uma empresa na Internet, incluindo performance, 

conveniência, serviço ao cliente, efetividade de propaganda e retorno sobre este 

investimento. 

4. LEVANTAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS 

4.1. A Importância da Pesquisa Exploratória para o Estudo 

Como o assunto abordado pela pesquisadora - Propaganda no Ambiente 

Internet, ainda é um tema relativamente novo e com pouco conhecimento teórico 

acumulado e sistematizado, fez-se necessário a utilização de uma metodologia 

de caráter exploratório. Através da utilização de questionários e da análise de 

caso de uma ação de comunicação bem sucedida na Internet, foi possível a 

consolidação dos dados coletados com o intuito de gerar maior conhecimento de 

ordem prática para a complementação da pesquisa teórica. Tanto os 
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entrevistados, quanto o estudo de caso, foram escolhidos através de uma 

amostra não probabilística e por tipicidade. 

4.2. Perfil dos Entrevistados e Coleta de Dados 

Foram entrevistadas 32 pessoas que atuassem, diretamente, com o tema 

Propaganda on-line. A amostra foi representada por profissionais da área de 

Internet e Marketing que trabalhassem em respeitadas e importantes empresas 

com sede nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A amostra procurou 

contemplar profissionais de diversas especialidades (engenheiros de sistemas, 

publicitários, mídia, web designers etc), que atuassem tanto em agências de 

propaganda, quanto em empresas, como clientes-anunciantes. Os clientes 

selecionados na amostra, obrigatoriamente, já deveriam ter participado ou estar 

participando de alguma ação de comunicação e/ou propaganda on-line com 

suas respectivas empresas. A amostra contemplou tanto empresas nacionais, 

quanto multinacionais de médio a grande porte em suas áreas de atuação. A 

composição da amostra ficou definida da seguinte maneira: 40,6% dos 

entrevistados atuam em agências de propaganda (on-line e tradicional), 21,8% 

atuam em empresas de soluções de Internet, 12,5% representam empresas que 

são, ao mesmo tempo, anunciantes e provedores de conteúdo 

(Cliente/Provedor), 9,4% dos entrevistados trabalham em empresas de 

Consultoria na Internet, 9,4% atuam como anunciantes e 6,2% são profissionais 

de provedores de acesso a Internet. 

Figura 10 - Quadro de especialidades dos entrevistados 

# N° de Área de atuação da empresa Especialidade do profissional 

Entrevistas 

1 Soluções em Internet Marketing 

2 Agência de Propaganda Criação 

3 Cliente Marketing e Comercial 

4 Agência de Propaganda Criação 
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5 Agência de Propaganda Planejamento 

6 Agência de Propaganda Criação 

7 Soluções em Internet Comercial 

8 Cliente/Provedor Marketing 

9 Agência de Propaganda Atendimento 

10 Consultoria em Internet Desenvolvimento 

11 Cliente/Provedor Marketing 

12 Agência de Propaganda Designer 

13 Consultoria em Internet Engenharia 

14 Agência de Propaganda Atendimento 

15 Cliente Marketing 

16 Soluções em Internet Operações & Comercial 

17 Soluções em Internet Conteúdo & Artístico 

18 Provedor de Internet Comercial 

19 Cliente Marketing 

20 Agência de Propaganda Criação 

21 Agência de Propaganda Mídia 

22 Cliente/Provedor Marketing 

23 Provedor de Internet Comercial 

24 Agência de Propaganda Engenharia de Sistemas 

25 Soluções em Internet Engenharia de Sistemas 

26 Soluções em Internet Desenvolvimento 

27 Agência de Propaganda Designer 

28 Consultoria em Internet Engenharia 

29 Agência de Propaganda Atendimento 

30 Soluções em Internet Marketing 

31 Agência de Propaganda Criação 

32 Cliente/Provedor Marketing e Comercial 
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Entende-se por "Cliente/Provedor" a empresa que atua tanto anunciando em 

outros sites, como também tendo desenvolvido seu próprio site. 

Os dados foram recolhidos através de questionário enviado aos profissionais por 

meio de e-mail e fax. O questionário (vide anexo 1) utilizado para a coleta dos 

dados foi dividido em duas partes: uma parte inicial, com questões específicas 

quanto ao perfil profissional do entrevistado e a segunda, contendo as perguntas 

propriamente ditas. As questões foram divididas em três sub-itens principais e 

objetivava traçar um panorama das posições dos profissionais pesquisados 

relativamente às seguintes questões: 

1. Se na opinião do entrevistado a propaganda on-line se diferenciava da 

propaganda tradicional; 

2. Caso se diferenciasse, indagava-se em que aspectos e com qual 

intensidade; 

3. A última questão referia-se, mais especificamente, à utilização das 

tecnologias Internet e à sua aplicação nas mudanças ocorridas na 

propaganda. 

O período de levantamento de dados teve a duração de 30 dias contados, a 

partir do dia 25 de junho de 2001. 

4.2.1. Consolidação e Análise dos dados 

Os dados foram tabulados levando-se em conta, tanto os aspectos quantitativos, 

como qualitativos das respostas. Como a amostra não era muito grande (32 

pessoas) e portanto, não consistente o suficiente para uma análise 

exclusivamente quantitativa, a pesquisadora procurou traçar, também, 

tendências e paralelos entre as respostas apresentadas. 
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o objetivo final da compilação dos dados era o de responder a seguinte questão 

apresentada pela pesquisadora no início do trabalho: A tecnologia Internet está 

alterando a forma tradicional de se pensar, de se fazer e de se comprar 

Propaganda, devido à disponibilização de novas ferramentas e dos recursos 

tecnológicos disponíveis na web ? 

A tabulação das perguntas seguiu a ordem natural do questionário. Desta forma, 

a primeira planilha de resultados tabulados refere-se à pergunta de número 1. 

Figura 11 - Tabulação da pergunta de número 1 

Pergunta 1 - A propaganda on-line se diferencia da propaganda tradicional? 

Não difere Difere Difere E totalmente Total 
pouco muito diferente 

# O 4 13 15 32 
% 0,0% 12,5% 40,6% 46,9% 100,0% 

r % Difere 
muito/totalmente 87,5% 
diferente 

A pergunta de abertura, considerada a mais importante para a estrutura do 

questionário - já que a resposta "Não difere" automaticamente impedia que o 

entrevistado continuasse a preencher o questionário -, procurava constatar, de 

forma genérica, se o profissional acreditava na diferença conceitual e estrutural 

entre a propaganda on-line e tradicional. De 1 00% da amostra, 40,6% dos 

entrevistados afirmaram que a propaganda on-line era muito diferente da 

propaganda off-line, enquanto 46,9% afirmaram que as duas eram totalmente 

diferentes. Deste modo, 87,5% dos profissionais afirmaram acreditar serem os 

dois tipos de propaganda diferentes entre si. 
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Figura 12 - Tabulação da pergunta de número 1.1 

Pergunta número 1.1. - Se positivo, em que aspectos e com qual a intensidade? 

Não difere Difere Difere E totalmente Total 
pouco muito diferente 

1.1.Formato da O 4 18 10 32 
mensagem/anúncio 

% 0,0% 12,5% 56,3% 31,3% 
r % Difere 
muito/totalmente 87,5% 
diferente 
1.2.Conteúdo da 1 19 4 8 32 
mensagem/anúncio 

% 3,1% 59,4% 12,5% 25,0% 
r % Difere 
muito/totalmente 37,5% 
diferente 
1.3.Alcance da O 3 11 18 32 
mensagem/anúncio 

% 0,0% 9,4% 34,4% 56,3% 
r % Difere 
muito/totalmente 90,6% 
diferente 
1.4. Processo 5 12 8 7 32 
criativo 

% 15,6% 37,5% 25,0% 21,9% 
r % Difere 
muito/totalmente 46,9% 
diferente 
1.5. Mensuração de 3 5 10 14 32 
resultados da 
mensagem/anúncio 

% 9,4% 15,6% 31,3% 43,8% 
r % Difere 
muito/totalmente 75,0% 
diferente 
1.6.Feedback da O 3 14 15 32 
audiência quanto à 
mensagem/anúncio 

% 0,0% 9,4% 43,8% 46,9% 
r % Difere 
muito/totalmente 90,6% 
diferente 
1.7. Remuneração 5 16 8 3 32 
da agência 

% 15,6% 50,0% 25,0% 9,4% 
r % Difere 
muito/totalmente 34,4% 
diferente 
1.8.Elaboração do 4 20 3 5 32 
plano de mídia 

69 



% 12,5% 62,5% 9,4% 15,6% 
r % Difere 
muito/totalmente 25,0% 
diferente 
1.9. Outros O O O O O 

A pergunta 1.1. pretendia analisar, dentre uma lista de aspectos pré

estabelecidos pelo pesquisador, quais destes, segundo os entrevistados, 

representavam uma diferença conceitual entre os dois tipos de propaganda e 

com qual intensidade. Dentre as nove variáveis apresentadas, as três questões 

que tiveram a maior unanimidade, sendo geradores de mudanças entre a 

propaganda on-line e tradicional foram: "alcance da mensagem e feeddback da 

audiência" com 90,6% e "formato da mensagem" com 87,5%. A variável que foi 

considerada como a de menor importância para a diferenciação entre os dois 

tipos de propaganda foi "elaboração do plano de mídia", onde somente y.. dos 

entrevistados consideraram tal aspecto como gerador de mudanças. Estes 

resultados serão analisados com maior profundidade no próximo tópico da 

pesquisa - Análise dos Resultados da Pesquisa. 

A pergunta 2. O (Caso vc considere que haja diferenças entre a Propaganda 

tradicional e on-line, defina quais as principais diferenças, quanto: ... ) e seus 

respectivos sub-itens (2.1 à 2.9) objetivava obter respostas abertas, onde os 

entrevistados teriam oportunidade de apresentar seus comentários quanto às 

variáveis previamente definidas pela pesquisadora. 

2.1. Formato da mensagem - 87,5% dos entrevistados afirmaram que o formato 

da mensagem/anúncio na propaganda on-line era muito/totalmente diferente da 

propaganda tradicional. A questão da interatividade e da possibilidade de 

personalização da mensagem foi levantada como sendo um importante 

diferencial nos formato utilizados na web. O banner foi mencionado como o 

formato publicitário mais usual da rede e a tecnologia como uma variável de 

extrema relevância para a evolução de novos formatos, mais complexos e 

eficientes. A utilização de formatos ainda pequenos (buttons/banners) para a 

veiculação de mensagens na rede, segundo a amostra, gera uma real 
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necessidade de que as mensagens sejam diretas e objetivas, precisando ser 

mais orientadas a resultados do que ocorre na mídia tradicional. 

2.2. Conteúdo da mensagem - 37,5% dos entrevistados afirmaram que o 

conteúdo das mensagens publicitárias na rede diferem muito/totalmente das 

mensagens veiculadas na mídia tradicional. Entretanto, a grande maioria dos 

profissionais considera que não há grandes diferenças de conteúdo nos dois 

tipos de mídia, podendo esse ser usado praticamente da mesma forma na mídia 

on-line e off-line. Para os que afirmaram que há diferença, o principal ponto 

abordado foi o fato do conteúdo na rede precisar ser mais dinâmico, específico e 

segmentado. 

2.3. Alcance da mensagem - 90,6% da amostra afirmou que o alcance é muito 

diferente nas duas mídias. Aspectos como segmentação, limitação de 

penetração e restrição sócio-econômica foram bastante lembrados pelos 

profissionais entrevistados. A Internet é considerada como um veículo de baixa 

penetração, já que, ainda, se restringe a uma pequena parcela da população, 

entretanto, a Internet é considerada como um meio de grande amplitude 

geográfica. A TV, foi mencionada, como o veículo de maior alcance e cobertura, 

pelos entrevistados. 

2.4. Processo Criativo - 53,1% dos entrevistados não acreditam que o processo 

criativo para o desenvolvimento de peças publicitárias seja diferente para os 

veículos tradicionais e a Internet. Entretanto, 46,9% da amostra acredita que há 

diferenças importantes entre as formas de se pensar e criar peças publicitárias 

para a rede. A interatividade foi lembrada como um aspecto que faz diferença na 

elaboração de um anúncio para a web, assim como as possibilidades 

tecnológicas disponíveis para os profissionais de criação e web designers. Para 

15% dos entrevistados, o processo criativo na rede é mais complexo e 

abrangente, já que possui um maior direcionamento para resultados. Nestes 

casos, o banner ou anúncio pode desencadear efetivamente a transação 

comercial através da própria peça. 
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2.5. Mensuração de resultados - 75% dos entrevistados afirmaram que o 

sistema de métrica na rede é muito diferente do que ocorre nos veículos 

tradicionais. As principais diferenças apontadas referem-se a maior possibilidade 

de mensuração dos resultados das peças publicitárias, assim como do 

comportamento do usuário no site, através de softwares específicos. Apesar de 

2/3 dos entrevistados acreditarem que a rede proporciona maior possibilidade de 

mensuração do que os veículos de comunicação tradicionais, 50% deles 

acreditam que tal vantagem ainda não está sendo utilizada por clientes e 

anunciantes em sua totalidade. 

2.6. Feedback da audiência - 90,6% dos profissionais afirmaram que a 

propaganda on-Iine possui uma capacidade muito maior do que a propaganda 

tradicional em gerar retorno da audiência exposta a um anúncio. A possibilidade 

de receber feedback instantâneo dos internautas (quanto a uma oferta, um 

serviço e uma mensagem publicitária), e a possibilidade de, a partir deste 

retorno, maximizar a curva de aprendizagem do comportamento do consumidor 

foram aspectos amplamente mencionados. 

2.7. Remuneração da agência - 34,4% da amostra afirmou que a forma de 

remuneração da agência interativa difere muito da forma de remuneração da 

agência de propaganda que atua o ff-Iine. Para estes, a maior capacidade de 

mensuração dos resultados na Internet possibilita uma remuneração baseada 

em resultados, e diferenciada por tipo de campanha. Entretanto, mais de 60% 

dos entrevistados afirmaram que não há grandes diferenças na forma de 

remuneração, sendo o fee mensal (valor fixo mensal) e a remuneração via job 

(peça publicitária) as formas mais utilizadas, tanto na mídia tradicional quanto na 

rede. 

2.8. Elaboração de plano de mídia - apenas % da amostra acredita que a 

elaboração do plano de mídia é muito diferente do que ocorre no meio 

tradicional. Por outro lado, 62,5% dos entrevistados acreditam que a elaboração 

do planejamento de mídia pouco difere. Entretanto, nem os profissionais que 
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acreditam que houve grandes mudanças, nem aqueles que afirmaram que não 

houve, sabem exatamente explicar o porquê de seus respectivos 

posicionamentos. Esta foi a variável que recebeu menor número de comentários 

entre as pré-definidas pela pesquisadora no questionário (80% das pessoas não 

responderam à pergunta aberta que se referia a essa questão). É provável que 

este comportamento tenha ocorrido, por ser a temática "elaboração de plano de 

mídia" bastante específica do segmento propaganda e do profissional de mídia 

e, a referida amostra, não ter contemplado nenhum profissional especializado 

neste assunto. 

2.9. Outros - 100% dos entrevistados não mencionaram nenhuma outra variável 

como sendo relevante para a diferenciação entre os dois tipos de propaganda. 

Figura 13 - Tabulação da pergunta de número 3 

Pergunta número 3. - Vc acha que a tecnologia Internet alterou a forma de se 

fazer Propaganda? 

Sim, alterou a forma de se Não alterou a forma de se fazer 
fazer Propaganda propaganda 

# 28 4 

% 87,5% 12,5% 

A pergunta número 3 objetivava entender qual o papel que a tecnologia exerce 

no panorama de mudanças entre os dois modelos de propaganda. Ficou claro, 

após a consolidação dos dados, que a tecnologia é considerada, pelos 

entrevistados, um aspecto de grande importância para o entendimento da 

propaganda on-Iine e para sua diferenciação da propaganda tradicional. Dos 32 

profissionais entrevistados, 28 deles, ou seja, 87,5% da amostra, afirmaram que 

a tecnologia havia alterado a forma de fazer propaganda nos últimos tempos. 

Figura 14 - Tabulação da pergunta de número 3.1 

Pergunta número 3.1. Se positivo, que tipo de tecnologia Internet vc acredita que 
gerou tais mudanças? 
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Não gerou Gerou Gerou muita Mudou Não soube Total 
mudanças pouca mudança totalmente responder 

mudança 
I 

E-mail 4 4 14 10 O 32 
% 12,5% 12,5% 43,8% 31,3% 0,0% 

r % Gerou muita 
mudança! Mudou I 

75,0% 
totalmente 

Web 4 1 19 8 O 32 
% 12,5% 3,1% 59,4% 25,0% 0,0% 

r % Gerou muita 
mudança! Mudou 84,4% 
totalmente 

Som (áudio) 12 5 7 8 O 32 
% 37,5% 15,6% 21,9% 25,0% 0,0% 

r % Gerou muita 
mudança! Mudou 46,9% 
totalmente 

Chat 13 4 7 8 O 32 
% 40,6% 12,5% 21,9% 25,0% 0,0% 

r % Gerou muita 
mudança! Mudou 46,9% 
totalmente 

Sist. de métrica I 5 7 12 5 3 32 
(medição de 
ações) 

% 15,6% 21,9% 37,5% 15,6% 9,4% 
r % Gerou muita 
mudança! Mudou 53,1% 
totalmente 

Cookies 4 3 18 7 O 32 
(rastreabilidade 
dos acessos) 

% 12,5% 9,4% 56,3% 21,9% 0,0% 
r % Gerou muita 
mudança! Mudou 78,1% 
totalmente 

Animação 9 7 9 6 1 32 
gráfica 

% 28,1% 21,9% 28,1% 18,8% 3,1% 
r % Gerou muita 
mudança! Mudou 46,9% 
totalmente 

Sistemas de 9 7 9 6 1 32 
segurança na 
web 

% 28,1% 21,9% 28,1% 18,8% 3,1% 
r % Gerou muita 
mudança! Mudou 46,9% 
totalmente 
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Sistemas de 7 6 11 7 1 32 
pagamento na 
web 

% 21,9% 18,8% 34,4% 21,9% 3,1% 
r % Gerou muita 
mudançal Mudou 56,3% 
totalmente 

Ligação web- 7 3 7 15 O 32 
base de dados 

% 21,9% 9,4% 21,9% 46,9% 0,0% 
r % Gerou muita 
mudançal Mudou 68,8% 
totalmente 

A pergunta 3.1. procurava entender melhor, até que ponto, os diversos tipos de 

tecnologia apresentados eram considerados relevantes no processo de 

transformação da propaganda tradicional, e qual a intensidade de seus papéis. 

Foram destacadas 10 tipos diferentes de tecnologias que podem ser utilizadas 

no processo de criação de uma peça publicitária online: e-mail, web, som, chat, 

sistema de métrica, cookies, animação gráfica, sistemas de segurança, sistemas 

de pagamento e ligação da plataforma web com a base de dados. A tecnologia 

web foi considerada pelos entrevistados como a variável de maior importância 

para a transformação da propaganda na Internet; 84,4% dos profissionais 

afirmaram que tal tecnologia havia gerada muita mudança e/ou mudado 

totalmente a forma de se fazer propaganda. A segunda tecnologia de maior 

destaque, de acordo com os entrevistados foi a utilização de cookies que 

permite a rastreabilidade dos acessos, com 78,1% de participação. As variáveis 

som (áudio), chat e animação gráfica foram consideradas as tecnologias que 

menos alteraram o conceito de propaganda tradicional. 

Apesar de 87,5% dos entrevistados terem afirmado que a propaganda tradicional 

e on-line são muito diferentes, percebeu-se ao longo das respostas que a grande 

maioria dos profissionais, cerca de 40% da amostra, não consegue identificar, 

com precisão, em quais aspectos os dois tipos de propaganda são efetivamente 

diferentes. A pesquisadora conseguiu identificar, principalmente através das 

perguntas do tipo "abertas", que ainda não há um discurso unânime quanto às 

principais diferenças entre os dois tipos de propaganda. Mesmo tendo havido um 
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resultado que demonstre que os profissionais acreditam nas diferenças 

conceituais entre os dois tipos de propaganda, não há uma homogeneidade de 

opiniões, no que se refere à utilização da tecnologia Internet e seus impactos. 

Verificou-se esta falta de conhecimento mais fortemente no grupo de 

entrevistados que atuavam como clientes/ anunciantes. De uma forma geral, os 

profissionais que atuavam em agências interativas possuem discursos mais 

contundentes e opiniões mais claras quanto às principais diferenças entre a 

propaganda on-Iine e tradicional. Isto demonstra que ainda há muito que se 

discutir no âmbito da propaganda on-Iine, seus objetivos e impactos. Assim, o 

presente estudo pretende fornecer subsídios para enriquecer esta discussão. 

4.3. Estudo de Caso 

4.3.1. A Escolha do Caso 

o primeiro passo para a determinação do Caso a ser estudado, foi a escolha de 

uma agência de propaganda que atuasse no meio Internet. Após a escolha da 

agência, o segundo passo foi a definição de um caso de estudo de sucesso 

entre os trabalhos desenvolvidos por esta agência. A escolha da Agência Click 

levou em consideração o tempo de atuação da empresa no mercado de Internet, 

sua carteira de clientes e seu reconhecimento no meio publicitário. A Agência 

Click, que antes chamava-se Midialog, foi a primeira agência de propaganda a 

lançar o termo "agência de Internet" no Brasil. Com oito anos de atuação e mais 

de 130 projetos on-Iine lançados, a agência tem, em seu portifólio, importantes 

clientes, tais como: General Motors, Brasil Telecom, C&A, Banco Itaú, RBS, 

WWF Brasil, IG e muitos outros. Com alguns trabalhos desenvolvidos para 

estes clientes, a agência conquistou uma série de prêmios ao longo de sua 

trajetória. 

Em abril de 2001, a Agência Click esteve no primeiro lugar do ranking das 

agências de Internet mais criativas do mundo do The Idea - The International 
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Digital Excellence Association, baseado no somatório dos pontos obtidos em 

todos os festivais internacionais no período de um ano (Relatório Final 

Campanha Novo Milênio - Assessoria de Cybermarketing do Banco Itaú: 2001) 

Somando noventa e três pontos, a agência brasileira ficou na frente de 

importantes grupos multi nacionais de países com grande experiência no 

segmento de propaganda on-line, como: Deepend Design (Inglaterra: 91 

pontos), Ogilvy Interactive (EUA:86), Scholz & Volkmer Gmbh (Alemanha:71), 

Elephant Seven (Alemanha:62) e em quinto lugar, mais uma participação de 

agência do mercado brasileiro - Thunder House (Brasil:57). Além desta 

participação, a Agência Click também tem premiações em outros importantes 

festivais mundiais: Cyber Lions em Canners (com oito trabalhos selecionados 

para o short list - lista final dos anúncios que vão concorrer ao prêmio mais 

importante), One Show Interactive Awards - um dos mais importantes festivais 

interativos do mundo (com três trabalhos premiados e quatro finalistas), Grande 

prêmio de Internet do Festival Mundial de Publicidade de Gramado (três Galos 

de Ouro com peças para a GM, Itaú e Brasil Telecom), entre outros. 

Segundo Pedro Cabral, CEO da Agência Click, estes excelentes resultados são 

fruto de um modelo de trabalho baseado em um framework metodológico 

flexível, cujo alcance vai do planejamento e implementação de sites, à criação e 

acompanhamento de campanhas publicitárias na rede. Segundo Cabral, a 

metodologia de Desenvolvimento de Presença (mdpC), é o elemento chave que 

opera como integrador dos demais processos internos da agência: Gestão, 

Mídia e Data Intelligence - software desenvolvido pela empresa Midialog para 

mensurar ações publicitárias na Internet. O termo "desenho de presença" é 

utilizado pelos executivos da agência para nomear o processo de detalhamento 

e elaboração das estratégias criativas e tecnológicas dos clientes. O objetivo 

deste trabalho, segundo PJ - Vice Presidente e Diretor de Criação da Agência 

Click é garantir a presença on-line dos clientes de forma efetiva, através da 

utilização da experiência e capacidade técnica do grupo, combinada com as 

mais eficientes tecnologias disponíveis no mercado, da maneira mais rentável 

para o anunciante. 

77 



A Agência Click foi, então, a escolhida para análise do estudo de caso de seu 

cliente - Banco Itaú, pelo seu histórico de sucesso, experiência e sua postura de 

vanguarda e inovação no ambiente de propaganda na Internet. O caso do Celta, 

para a General Motors, é um exemplo de trabalho bem sucedido entre a agência 

e as empresas americanas Eds e Digitas, que culminou com a criação de um 

site de vendas do Celta (www.celta.com.brJ - na primeira iniciativa mundial do 

gênero da montadora. O case do Rudi, para o Banco Itáu (www.itau.com.br) foi 

um outro exemplo de iniciativa de sucesso. Por ter sido considero o primeiro 

comercial interativo da Internet brasileira, o case do Rudi foi analisado com mais 

profundidade neste estudo (mecânica e resultados). Esta peça foi escolhida 

como a melhor campanha publicitária on-line do ano 2000 pelo Ibest e ganhou o 

prêmio "leão" de bronze na 42° edição da premiação americana Clio Awards 

(www.agenciaclick.com.br/awardslrudi/index.htm) . 

4.3.2. O Caso do Rudi 
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Segundo Eduardo Tracanella, gerente de CyberMarketing (Relatório final da 

Campanha Novo Milênio:2001), o banco Itaú tem tradição de fazer campanhas, 

de final de ano, bastante envolventes, nas mídias tradicionais. Entretanto, no 

ano 2000, não havia nenhuma campanha prevista. Segundo Eduardo, havia o 

desejo do banco em desenvolver uma campanha que "extrapolasse" o conceito 

de "desejar um novo milênio melhor", utilizando o meio Internet. Alguma 

campanha que pudesse utilizar e maximizar as características do próprio meio 

Internet, aliando o tema solidariedade com a possibilidade de participação e 

envolvimento dos usuários. A campanha tinha como objetivo final anunciar a 

marca Itaú, através da mobilização em torno de temas sociais, com o mesmo 

conceito de comunicação desenvolvido pelo banco Itaú na mídia tradicional, que 

procurava reunir o lado tecnológico e o humano de forma sutil e realista em suas 

comunicações. Deste modo, o banco Itaú solicitou à Agência Click uma peça on

fine pontual, que procurasse estreitar o relacionamento do banco com seus 

clientes e prospects (possíveis clientes, detectados a partir de estudos e 

análises de perfis). A idéia era fazer uma campanha para ser veiculada, 

exclusivamente, na rede. Em treze dias, a Agência Click criou e produziu o 

primeiro comercial interativo da Internet brasileira. 

A peça baseava-se em um chat simulado com um menino do ano 2312, 

chamado Rudi, que contava que no seu mundo, problemas como a fome e o 

analfabetismo haviam sido eliminados com a solidariedade - movimento esse 

iniciado no ano 2000. Rudi contava essa estória através do seu trabalho de 

História, o qual trazia uma série de links relacionados ao tema "solidariedade", 

nos quais o usuário podia clicar e ajudar instituições carentes, além de enviar 

dicas e e-mails para seus amigos sobre a temática em questão. Depois da 

apresentação de seu trabalho na escola, Rudi solicitava aos usuários que 

enviassem um e-mail para sua professora, Tia Elza, solicitando mais meio ponto 

na nota de seu trabalho de História. Muitos usuários enviaram e-mails para seus 

amigos, através do anúncio de Rudi e muitos outros enviaram e-mails para a 

professora, solicitando que a nota de Rudi fosse revista e aumentada. No dia 05 

de janeiro de 2001, todos os usuários que interagiram com a peça publicitária do 
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banco Itaú, enviando e-mails para seus amigos com links sobre solidariedade, 

receberam um e-mail de agradecimento do "próprio" Rudi. No dia 10 de janeiro 

de 2001, todos os usuários que solicitaram mais meio ponto para Tia Elza, 

receberam um e-mail da "própria" professora contando que ela havia aceito o 

pedido de revisão da nota, e que dera nota dez para o trabalho de Rudi. 

Com uma grande produção que envolveu 23 profissionais, entre funcionários da 

Agência Click e fornecedores de vídeo e áudio, a campanha teve resultado 

acima das expectativas. Em dez dias de veiculação, o comercial teve quatro mil 

mensagens enviadas para Tia Elza, um milhão e quinhentas page views e trinta 

mil cadastros para o banco Itaú. A campanha foi veiculada no período de 

22/12/00 a 02/01/01, nos portais de maior visibilidade da web; sites estes, que já 

faziam parte do plano de mídia do cliente para veiculação de peças publicitárias 

anteriores. O formato utilizado para a campanha do Rudi foi o banner que, 

quando clicado, levava para o hotsite do banco. As tecnologias utilizadas para a 

produção do comercial foram basicamente Flash e ASP, além da utilização de 

serviços de produtoras de áudio e vídeo. Em alguns portais, como o IG, por 

exemplo, a campanha do Rudi foi veiculada também em formato pop up. 

Segundo Eduardo Tracanella, havia diversas versões do comercial do Rudi em 

banners e pop ups que eram veiculadas conforme o tipo de usuário e o 

comportamento deste na interação da peça publicitária. Softwares de 

mensuração e gerenciamento foram utilizados, fornecendo retornos estatísticos 

da audiência, em tempo real. Este tipo de acompanhamento permitia que os 

gerenciadores de veiculação, alterassem o "apelo" do personagem Rudi, 

conforme o comportamento dos usuários. 

o investimento para produção do anúncio foi da ordem de R$ 80 mil reais; os 

valores de mídia, no entanto, não foram divulgados. A remuneração da Agência 

Click para a criação e desenvolvimento do comercial foi pré-fixada, não tendo 

havido nenhum contrato de remuneração baseado em resultados. 
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4.3.3. Resultado e Mecânica da Campanha "Rudi" 

Os resultados e detalhes do comercial interativo do "Rudi" foram conseguidos 

através do departamento de Cybermarketing do banco Itáu. A maior parte dos 

dados faz parte do relatório final da campanha, documento que procurou 

compilar os indicadores de performance da peça publicitária, alguns feedbacks 

(positivos e negativos) dos usuários, os textos utilizados durante a campanha e a 

evolução do número de visitantes únicos, em função da exposição da campanha 

em mídia on-line. 

A. Resultados Finais da Campanha do "Rudi" 

Page Views 

User Sessions (entradas no 
si/e) 

Unique Visitors (acesso de pessoas ou 
computadores diferentes) 

Emails para amigos (por remetente) 

Emails de amigos (por destinatário) 

Emails Tia Elza 

870.289 páginas acessadas 

149.866 entradas no site 

117.562 soma de unique visitors diários 

9.179 

12.431 

3.750 

pessoas diferentes enviaram 
espontaneamente msgs para os amigos 

pessoas diferentes receberam mensagens de 
um amigo 

pessoas diferentes pediram 0,5 pontos para o 
Rudi 

Segundo Tracanella, o conceito de page view utilizado para mensuração do 

resultado da campanha do "Rudi", contabiliza um page view quando uma página 

qualquer do site é apresentada (carregada totalmente) na tela. Uma página, ao 

ser carregada pode gerar mais que 1 page view, caso ela seja formada por mais 

que um frame. 

Já o conceito de unique visito r é determinado pelo endereço IP ou cookie. Pelo 

padrão utilizado pela área de Sistemas do banco Itaú, uma sessão de visitante é 

encerrada quando o visitante está inativo por mais de 30 minutos. 
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Figura 15: Gráfico de participacão de unique visitors durante a veiculação da 
campanha. 
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Segundo Pedro Cabral, CEO da Agência Click, o comparar-se a taxa de click 

trough dos anúncios do "Rudi", verifica-se que a camapanha do Itaú teve um 

retorno quase quatro vezes maior do que ocorre com a média do mercado. 

B. Comparativo da taxa de retorno da campanha do "Rudi" 

Cam anha do Rudi Média do mercado 
1,57% 0,4% 

'obs: apenas retorno da mídia externa (provedores: AOL, UOL, FOLHA ON UNE, TERRA, IG, ESTADÃO) 

Como a campanha do Itaú de final de ano objetivava um alto nível de interação 

da mensagem publicitária com os internautas e uma alta participação dos 

mesmos, um outro dado relevante para avaliar-se o sucesso da campanha é o 

número de e-mails enviados pelos usuários durante o período de veiculação. 
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C. Quadro de e-mails enviados - total acumulado 

E-MAILS até 26/Dez 27/Dez 28/Dez 29/Dez 02/Jan 03/Jan 

1 ) 
Para Tia Elza pedindo 0,5 para 
o Rudi e/ou elogiando o ltaú 

857 1223 1627 2009 3290 3750 

2 ) Para amigos indicando links 
de sites: 1956 2856 3975 4944 8003 9179 

SOLIDARIEDADE 110 158 216 273 438 501 
FOME 468 687 961 1205 2006 2220 
EDUCAÇÃO 1378 2011 2798 3466 5559 6458 

Figura 16 - Gráfico de evolução de envio de e-mails pelos internautas durante a 
campanha 
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Figura 17 - Gráfico de evolução do número de visitantes únicos (unique visitors) 

em função da campanha na mídia on-line. 
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o quadro acima apresenta a curva de adesão de visitantes à campanha do 

"Rudi" a partir da veiculação dos banners em diversos veículos. O número de 

visitantes únicos no dia 25/12, por exemplo, era de menos de 5000 pessoas; já 

em 27/12, com a inserção do anúncio nos sites OESP, UOL, Terra, AOL e IG, o 

número de visitantes chegou há quase 10.000 pessoas. 

Figura 18 - Gráfico de evolução do número de e-mails enviados em função da 

veiculação da campanha do Itáu 
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o quadro acima apresenta a evolução do número de e-mails enviados, a partir 

da veiculação dos banners da Campanha em diversos veículos. Percebe-se um 

crescimento agressivo no envio de e-mails a partir do dia 31/12, com a 

veiculação do pop up no portal Terra. 

A campanha do "Rudi" pode ser dividida em quatro momentos específicos: de 26 

de dezembro à 03 de janeiro foi o período de veiculação da campanha e de 

captura de e-mails dos internautas a seus respectivos amigos sobre a temática 

solidariedade. O segundo momento ocorreu entre 05 e 09 de janeiro, com o 

envio do e-mail do Rudi para os usuários que participaram da campanha, 

enviando e recebendo e-mails. No terceiro momento, a campanha é retirada do 

ar e no endereço www.ano2312.com.br passa a ser disponibilizada uma 

mensagem de agradecimento a todos que participaram da mesma. O último 

momento da estratégia do anúncio interativo do Itaú, refere-se ao envio do e

mail da Tia Elza para todos os internautas que enviaram um e-mail para a 

professora solicitando a revisão da nota do trabalho de História do menino. 

Neste e-mail, Tia Elza avisava que havia aceito o pedido de revisão da nota, e 

que dera nota dez ao Rudi. 

Durante os quatro momentos do anúncio interativo do "Rudi", a Agência Click se 

utilizou de textos pré-formatados que foram utilizados pelo menino Rudi em 

contato com os usuários e pelos próprios usuários, quando estes enviavam e

mails para seus amigos com links de sites de solidariedade. 

C. Texto pré-formatado do e-mail enviado para os amigos, indicando links de 

solidariedade, fome e educação divulgados na campanha: 

De: André 
Para: Felipe 
Assunto: Dica legal! 

~::' l'f'~ r u di @ a n 023 1 2 quo r f a I a r c o m voe Õ 

.. , " 
1. .' a:B:rlB 
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Felipe. 

Olha que lega!! Eu estava na web e entrei em um bate-papo com um garoto chamado Rudi, que 

vive no ano 2312! Sério! 

Ele me contou que no futuro vários problemas de hoje não existirão mais, porque agora na 

virada do milênio as pessoas vão descobrir formas bem mais fáceis de ajudar quem precisa. Ele 

me mostrou alguns sites muito legais, onde é só clicar que você já vai estar ajudando uma 

pessoa ou instituição necessitada. Dá uma olhada neste link e aproveita pra dar uma força. 

Depois manda também para os seus amigos! Ah! E não deixa de clicar aí em cima pra falar com 

o Rudi www.an02312.com.brJ! Ele conhece vários outros sites onde você pode ajudar a 

construir um futuro melhor. 

Feliz 2001. 

André 

Programa Capacitação Solidária (www.uol.com.br/umminutoi - Basta clicar no símbolo da 

campanha que uma empresa patrocinará um curso para um jovem, visando prepará-lo para 

exercer uma atividade de geração de renda. 

D. Texto pré-formatado do e-mail enviado pelo Rudi para internautas que 

enviaram e receberam e-mails de amigos com dicas de links: 

De: Rudi@an02312,com.br 
Para: André 
Assunto: Oooiii f!! 

Aqui é o Rudi, lembra de mim? 

Eu tava aqui lendo o meu livro de história e vi o seu nome como uma das 

pessoas do ano 2000 que ajudou a melhorar o mundo! Que lega!!! 

Obrigado por fazer meu presente melhor ;-) 

Valeeeu! 

Rudi 

Banco Itaú. Acredite no futuro. Construa o amanhã. 
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E. Texto pré-formatado do e-mail enviado pela Tia Elza para internautas que 

participaram da campanha, enviando e-mail para ela pedindo 0,5 ponto para o 

Rudi: 

De: tiaelza@an02312.com.br 
Para: Felipe 
Assunto: nota do Rudi 

Olá Felipe, 

Eu sou a Tia Elza, professora do Rudi. Quando recebi seu e-mail, não pude ter outra reação 

senão dar o 0,5 ponto para ele. Afinal, ninguém melhor que você, que viveu o ano 2000, para 

dizer se aquele trabalho de história merece nota 10. 

Muito obrigada pelo contato! 

Um grande abraço, 
Tia Elza 

Banco Itaú. Acredite no futuro. Construa o amanhã. 

A receptividade do primeiro anúncio interativo da Internet brasileira, segundo 

Eduardo Tracanella, superou as expectativas. Os usuários que interagiram com 

o anúncio enviaram mais de 2.300 e-mails com menções favoráveis à 

campanha. Os usuários, na sua grande maioria, enviavam e-mails pelo endereço 

da Tia Elza ou pelo endereço do serviço Itaú Responde demonstrando sua 

satisfação com a peça publicitária do Rudi. Seguem abaixo, alguns exemplos de 

e-mails recebidos com mensagens favoráveis à iniciativa: 

"Parabéns pelo site e pela iniciativa! São elas que diferenciam uma empresa das demais e dá 
orgulho a seus clientes. " 

"Parabéns!!! Site muito criativo!!! Tinha que ser do Itaú, sempre um passo a frente." 

"""as palavras faltam para expressar a excelência do trabalho (não apenas do Rudi, mas 

também do Itaú). ~ por causa de ações como esta que tenho orgulho de ser cliente deste banco. 

Ah! E Tia Elza, dá esse meio ponto prá ele, vai? Ele merece!" 

'Tia Elza, Dê 1/2 ponto no trabalho do Rudi' Parabéns ao Itaú pela iniciativa! Tenho orgulho de 

ser cliente de um banco que se preocupa com as pessoas." 
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"É muito importante que um trabalho como este, desenvolvido por profissionais competentes, 

faça com que as pessoas se lembrem de ajudar o próximo, principalmente num dia como esse, 

no Natal!! Eu havia entrado para ver o extrato da conta, mas decidi ajudar aqueles que precisam 

de um mundo melhor .. Pensei que esse não fosse um Natal muito feliz, mas estou me sentindo 

muito melhor por incentivar e estender essas campanhas aos meus amigos. Parabéns!!! Abraços 

Sandra" 

"Este foi o melhor site que já vi em toda minha vida. Ele tem os melhores links e dicas 

importantíssimas para que o mundo viva sempre melhor. Beijos mil e parabéns!" 

Houve também, clientes que não gostaram do anúncio interativo e, se incomodaram com a 

presença do personagem Rudi em seus computadores. Ao todo foram recebidos 20 e-mails, 

através do serviço Itaú Responde, com menções desfavoráveis com relação à campanha. 

Seguem alguns exemplos destes e-mails: 

"Solicito instruções para retirar do computador o programa rudi@itau2023, pois segundos 

notícias do Jornal Nacional da Rede Globo seria um programa de hacker. Solicito me esclarecer. 

Obrigado, Paulo Padilha." 

"Essa propaganda do Itau que sou forçado a ver TODA VEZ QUE ACESSO O MEU PROVEDOR 

e' IRRITANTE. Ate quando vai continuar?" 

"Gostaria de registrar minha total insatisfação, desconforto e revolta em ter que aturar uma figura 

de uma criança (um tanto PENTELHA) que fica "batendo" no meu monitor. Sinceramente acho 

que este tipo de produto NÃO tem NADA a ver com o serviço oferecido por V.Sas. através da 

Internet. Espero que V. Sas. mudem para melhor, pois caso contrário, acho que estarei mudando 

para um Banco mais sério." 

Além do retorno positivo dos usuários, a campanha do "Rudi" na web gerou 

também significativa mídia espontânea, através de uma série de matérias 

veiculadas em mídia on-line e off-line abordando o anúncio. Veículos de 

comunicação nacionais e internacionais, como: Gazeta Mercantil, Meio & 

Mensagem, Ad Age Global, Propaganda e Marketing (www.propmark.com.br). 

IDGNow, Blue Bus (www.bluebus.com.br). Advertica 

(http://www.advertica.com.br) e outros, elogiaram a iniciativa do banco Itaú em 

investir em uma campanha interativa e de exclusiva veiculação na rede, assim 

como a qualidade técnica da peça publicitária. A campanha do Rudi também 
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recebeu o prêmio de "Melhor Campanha Publicitária On-line do ano 2000 " pelo 

Ibest e medalha de bronze da 42a edição do prêmio mundial de propaganda Clio 

Awards. 

Abaixo, seguem exemplos de matérias no veículo Meio & Mensagem, Agência 

do Estado e na Ad Age Global mencionando o anúncio do Rudi: 

Estréia comercial interativo do Itaú 

"A peça está sendo veiculada no iG, AOL e no site do banco Começa a ser 

veiculado hoje, o comercial interativo criado pela Agência Click para o Banco 

Itaú. Segundo a agência, esse é o primeiro comercial interativo do País. A 

comunicação começa trazendo a seguinte mensagem fixada em um banner 

"rudi@2312 quer falar com você". Ao clicar nele, o internauta entra em uma 

viagem no tempo até o ano de 2312, época em que Rudi vive. O personagem 

explica que a Internet pode ser usada para construir um mundo melhor, porque 

pode-se acessar vários sites de ação social. A mensagem publicitária do banco 

vem no final: O Itaú é o banco do Rudi. Não importa quando ele nasceu. 

Enquanto existirem Rudis o Itaú vai continuar investindo em saúde, educação e 

cidadania. Porque a gente acredita que no futuro, tudo pode mudar. Menos a 

nossa vontade de fazer um mundo melhor. Feliz 2001 I" 

Fonte: Meio & Mensagem - www.meioemensagem.com.br-[21/12 - 16:38] 

Acredite no Futuro 

"O Banco Itaú está comemorando a entrada do novo milênio com uma 

campanha na Internet. A campanha "Acredite no Futuro. Construa o amanhã" 

tem por objetivo mostrar como a solidariedade e a conscientização das pessoas 

e das empresas podem contribuir para a solução dos problemas da sociedade. A 

campanha é protagonizada por Rudi, um garoto de 12 anos que vive no ano 

2312 e tenta insistentemente entrar em contato com alguém do ano 2000 

através de banners colocados em diversos sites. Ao clicar no banner, Rudi 

aparece em uma "web cam" e começa a contar que está indignado com sua nota 
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9,5 em um trabalho de História, com o tema: "Como a sociedade conseguiu 

resolver grandes problemas mundiais no início desse milênio". A partir daí, o 

internauta passa a interagir com o garoto e pode escolher qual capítulo do 

trabalho deseja ver. Cada capítulo mostra como a sociedade e as empresas se 

juntaram para construir um futuro melhor, seja através de criação de ONGs ou 

por campanhas sociais na Internet" 

Fonte: São Paulo, 26/12 - Broadcastl AGESTADO 

Anúncio interativo brasileiro utiliza temas sociais 

"RIO DE JANEIRO - O Banco Itáu, importante instituição financeira brasileira, 

criou o primeiro comercial interativo na web do Brasil, com o slogan "Seu banco 

na era digital". Criado pela agência paulista Agência Click, o anúncio on-line 

conta com o mesmo menino Rudi, garoto propaganda do banco também nas 

campanhas veiculadas na mídia tradicional. A campanha convida os usuários a 

clicarem no banner, em que está escrito "rudi@2312 quer falar com você." 

O usuário é, então, transportado para o ano de 2312 e encontra Rudi, que 

espera, anciosamente, para falar com alguém do ano 2000. A caixa de diálogo 

se abre com Rudi falando sobre a jornada dele através do tempo. "Simular o 

comportamento de uma pessoa não é uma tarefa fácil, mas o resultado foi 

perfeito" afirma PJ Pereira, diretor de criação da Agência Click. De acordo com 

a missão "social" da campanha, Rudi fala de como a Internet pode ajudar as 

pessoas a construirem um mundo melhor no futuro, através da participação em 

programas sociais de combate a fome e ao analfabetismo. A campanha termina 

com a mensagem "O Itaú é o banco do Rudi, porque não importa de onde você 

venha ou nasceu. Enquanto houver meninos como o Rudi ao redor do mundo, o 

Itaú continuará a investir em saúde, educação e na sociedade. Porque nós, 

acreditamos que no futuro, tudo pode mudar. Tudo, exceto, nosso desejo de 

fazer um mundo melhor. Feliz 2001". Os usuários, podem ainda, enviar 

mensagens para os amigos. A campanha está sendo veiculada no portal Terra 

(www. terra.com.br), IG (www.ig.com.br), AOL (www.aol.com.br), no site do Itaú 

(www.itau.com.br) e no endereço (www.ano2312.com.br)". 

Fonte: Ad Age Global - [03l01J - Tradução da pesquisadora 
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4.3.4. O banco Itaú e a seu posicionamento na Internet 

O banco Itaú, segundo maior banco privado brasileiro, sempre procurou estar na 

vanguarda da utilização da Internet como um meio impulsionador de negócios e 

de cristalização da marca junto a seus clientes. Atualmente, o Itaú é um dos 

bancos brasileiros que mais investem em tecnologia, acreditando no poder da 

Internet. Segundo Alfredo Setubal, vice-presidente e diretor de relacionamento 

com o investidor do Banco Itaú, a previsão de investimento em tecnologia para o 

ano 2001 é de US$ 200 milhões (Carta Capital/SP:2001). 

O grande interesse do Itaú pela Internet foi demonstrado a todo o mercado no 

ano passado, quando a instituição comprou 12% do provedor de acesso à 

Internet "América Online Latin América" (Aola). A idéia do banco com a aquisição 

foi a de oferecer acesso gratuito à Internet para os seus clientes. Hoje, todos os 

8 milhões de correntistas do Itaú recebem quatro meses de livre navegação pela 

AOL (www.americaonline.com.br). O negócio garantirá para a AOL a 

incorporação de 500.000 usuários adicionais de seus serviços até 2002 - uma 

maneira rápida de crescer em escala. Com 7 milhões de clientes (600.000 que 

utilizam a rede para acessar os serviços bancários), o Itaú tem a certeza de que 

poderá ter um serviço de Internet dos mais baratos, dentre os que poderiam ser 

oferecidos. A AOL pagou um dote alto pelo negócio: o banco brasileiro ficou com 

12% das ações da companhia na América Latina, avaliadas em cerca de 240 

milhões de dólares. Atualmente, mais de 10% dos oito milhões de correntistas 

do Itaú usam seus serviços pela Internet, o que reforça a estratégia do banco de 

se transformar num banco digital. Segundo Jaime Chaves - diretor de Marketing 

Estratégico do Itaú (The Industry Standard/SP:2001), a mídia on-line já superou 

os investimentos em áreas alternativas como outdoors e painéis eletrônicos, no 

Itaú, e a idéia é que para os próximos anos a verba continue crescendo. 

Há cerca de quatro anos, o Itaú utiliza portais de grande tráfego, como iG, UOL, 

AOL, Estado e Terra para fazer campanhas institucionais e identificar nichos 

para alguns produtos. "É claro que a web não vai consumir recursos 
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semelhantes à televisão, pois para uma instituição financeira de varejo, o 

marketing de massa é muito importante. No ano passado, houve o surgimento 

de novos portais e tivemos que acompanhar esse crescimento", afirmou Jaime 

Chaves (Carta Capital/SP:2001). Segundo o executivo, o motivo para o 

crescimento do investimento na mídia na rede, pelo banco, é muito simples: a 

audiência da Web não pára de crescer. Utilizando-se de importantes portais para 

veiculação de peças publicitárias, o banco tem optado por uma publicação 

semanal genérica e de circulação nacional na Internet. O executivo de marketing 

do Itaú acredita que a Internet já não é um privilégio de poucos. Em seu Internet 

Banking, é fácil encontrar clientes que movimentam 500 reais por mês. Eles não 

são maioria, mas fornecem sinais claros, para a instituição financeira que 

começa a existir massa crítica na rede. Ainda segundo Jaime Chaves, os 

provedores de acesso grátis foram a mola propulsora do movimento de 

"popularização" da Internet. E agora, em parceira com a AOL Latin America, o 

Itaú também investe na gratuidade do acesso para se relacionar com os clientes 

e aumentar a base de correntistas que preferem a web em vez de ir 

pessoalmente às agências. 
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CONCLUSÃO 

O presente estudo procurou avaliar até que ponto a tecnologia Internet está 

alterando a forma de se fazer e pensar Propaganda no cenário atual. Através da 

compilação de vasto referencial teórico, além da utilização de artigos publicados, 

palestras e levantamento de dados através de questionários, e de um estudo de 

caso, foi possível a identificação de algumas variáveis relevantes para a 

confirmação da suposição proposta pela pesquisadora do início do estudo - "A 

tecnologia Internet está alterando a forma tradicional de se pensar, de se fazer e 

se comprar Propaganda, devido à disponibilização de novas ferramentas e dos 

recursos tecnológicos disponíveis na web". 

As questões tecnológicas referentes à possibilidade de interatividade e de 

mensuração de resultados, segundo a pesquisadora, foram as variáveis que 

melhor exemplificaram a transformação ocorrida na propaganda on-Iine. Essas 

duas características imprimem à propaganda na rede, características próprias 

que tornam a Internet um meio de comunicação rico para a veiculação de 

mensagens publicitárias efetivas. O estudo procurou analisar a Internet sob o 

ponto de vista de meio de comunicação e, a partir daí, analisar as variáveis que 

tornam o processo de desenvolvimento da Propaganda on-line diferente do da 

Propaganda tradicional. No decorrer do estudo, percebeu-se que questões 

referentes à interatividade da mídia Internet, ao formato das peças publicitárias 

na rede e dos sistemas de métrica foram as temáticas que mais contribuíram 

para a diferenciação entre a Propaganda na rede e tradicional. Tais variáveis, 

assim como as questões pertinentes a fidelização, marketing de relacionamento 

e alteração da participação e comportamento do consumidor, são os aspectos 

que recebem maior aprofundamento na literatura sobre propaganda na Internet. 

Esta condição foi reforçada pelo resultado da coleta e tabulação dos dados, 

através da utilização de questionários junto a profissionais da área, que 

demonstrou que 90.6% da amostra acreditava que a relação de feedback 

(interatividade) da audiência havia mudado muito/totalmente, e 75% dos 

entrevistados afirmaram que a mensuração dos resultados nas ações 



publicitárias também havia sofrido um grande impacto com a utilização da 

Internet. O estudo de caso do comercial do "Rudi", produzido pela Agência Click 

para o cliente banco Itaú, também demonstrou que a participação dos clientes e 

suas interações com o banner tiveram um importância fundamental para o 

sucesso da peça publicitária. Além disso, softwares especializados foram 

utilizados para mensurar a performance dos anúncios e os resultados 

alcançados com a veiculação da campanha. Atualmente, os editores da web 

podem medir quase tudo que acontece em um site e dentro de um anúncio 

específico na rede. Em outras mídias, a mensuração é baseada em amostras, já 

na Internet, as medições são feitas por recenseamento, ou seja, em cada 

impressão - o número de vezes que o "anúncio é "entregue". Esta diferença faz 

com que a mensuração na Internet seja muito mais próxima da realidade do que 

ocorre em outras mídias. 

Além das variáveis mensuração e interatividade, outros aspectos se mostraram 

igualmente relevantes para a visualização das diferenças entre os dois tipos de 

Propaganda. A questão do desenvolvimento do Plano de Mídia e das atribuições 

do profissional de Mídia, por exemplo, apesar de não terem sido apontadas 

pelos entrevistados como as variáveis mais importantes, estão tendo suas 

dimensões bastante alteradas com o advento da Internet. Para a elaboração de 

um plano de mídia, deve levar-se em conta os objetivos que o cliente pretende 

atingir com a mesma, o público-alvo a que se destina, a estratégia de 

comunicação e a verba do anunciante. Para desenvolver um plano de mídia 

utilizando a Internet, o profissional também precisa avaliar todas essas questões 

para sugerir o mais eficiente mix de veículos. Entretanto, na rede, esta análise 

não é somente feita no período anterior à veiculação do anúncio ou comercial. 

Com os softwares de monitoramento de performance, o profissional de mídia 

tem ferramentas para, durante o período de veiculação, alterar o mix de veículos 

proposto (sites), o formato e o posicionamento da peça publicitária. Outras 

ferramentas que alteram a rotina do profissional de Mídia e dos editores de 

Internet são os softwares de administração de anúncios, que coordenam a 

logística de inserção dos mesmos. Esses programas gerenciam a administração 



diária de inserções, a rotação dos banners, a geração de relatórios e o gasto de 

veiculação - componentes essenciais para uma campanha na web. A Internet 

também possibilita às agências de propaganda a compra de espaços 

publicitários na rede em tempo real, através dos leilões e sites especializados. 

Muitos desses sites, vendem estoques de anúncios de centenas de sites, com 

preços reduzidos a até 75% do preço de tabela. 

o presente estudo indica que o processo de criação também teve seu espectro 

alterado com a Internet. Segundo Rich Boyce, vice-presidente de propaganda 

da Hot Wired (2000), o processo criativo nunca termina na propaganda na web, 

diferentemente do que ocorre em outras mídias. "Esteja preparado para testar, 

aprender e evoluir. Faça os ajustes conforme for necessário. E lembre-se que a 

propaganda na rede será sempre um trabalho em progresso, pois trata-se de um 

processo contínuo de aprimoramento, ao contrário do que acontece com um 

comercial de televisão", afirma Boyce. Para PJ, vice presidente da Agência Click 

e Diretor de Criação da empresa, o processo criativo não se resume ao conceito 

de dupla de criação (diretor de arte e redator) utilizado na propaganda 

tradicional, já que no ambiente Internet é fundamental a participação de uma 

equipe maior e multidisciplinar no processo de criação (em entrevista com a 

pesquisadora). Além dos aspectos da criatividade, é preciso acrescentar o 

conhecimento e a experiência de profissionais de base tecnológica e de 

informática. A criação de um anúncio para a rede, além de despertar interesse 

do internauta, tem que ser também confortável e de fácil navegação. Deste 

modo, profissionais de engenharia, de arquitetura de navegação e de 

programação trabalham conjuntamente com a equipe criativa nas peças 

publicitárias para a Internet. Novas tecnologias, como cookies e rich media 

exercem também um importante papel no remodelamento da propaganda 

tradicional. Os cookies, por exemplo, fornecem uma série de informações sobre 

o usuário e constituem-se em importante ferramenta de mensuração, apesar do 

processo ainda não ser de todo eficiente. Isto porque os cookies são interligados 

ao browser não ao indivíduo, o que pode ocasionar distorções de perfil, se uma 

mesma máquina tiver sendo usada por diferentes usuários que visitam um 



mesmo site. Além disso, nem todo servidor pode colocar um cookie no disco 

rígido de seu usuário, utilizando-se dessa ferramenta em seu benefício. Segundo 

Zeff et aI. (2000), aproximadamente oito em cada dez usuários da Internet 

podem ter suas máquinas rastreadas por cookies. Independentemente das 

falhas ainda ocasionadas com a utilização desta ferramenta, é inegável que esta 

tecnologia vem contribuindo para a construção de estratégias de fidelidade e 

relacionamento de clientes que se utilizam do meio Internet. 

Figura 18 - Quadro comparativo de algumas características da Propaganda 

tradicional e on-line 

Características 
Propaganda Propaganda 
tradicional on-line 

Abrangência média alta 

Alcance alto baixo 

Acompanhamento dos resultados baixo alto 
da ação publicitária durante a 
veiculação 

Compartilhamento da mensagem alto baixo 
veiculada com outras pessoas * 

Custo por veiculação alto baixo 

Feedback da audiência baixa alta 

I nteratividade baixa alta 

Mensuração da audência médio - depende do alto 
veículo utilizado 

Mensuração dos resultados do médio - depende do alto 
anúncio veículo utilizado 

Possibilidade de atualização do baixo alto 
conteúdo/mensagem 

Possibilidade de customização baixa alta 

Uso da tecnologia baixo alto 

Variedade de formatos alta média 

Variedade de veículos alta variedade - TV, baixa variedade -
rádio, revistas, mídias Internet 

alternativas etc 

* Várias pessoas podem ver uma única TV e compartilhar um comercial. 

Normalmente, o uso da Internet, é uma tarefa mais solitária. Essa característica 



interfere na criação e na conceituação das mensagens publicitárias nos 

dois tipos de propaganda on-line e off-line. 

Além dos aspectos referentes às tecnologias utilizadas no desenvolvimento de 

propaganda na web, o estudo não pode deixar de mencionar os crescentes 

investimentos de clientes na mídia on-line. Este comportamento reforça a 

importância das associações de classes, de profissionais de propaganda, assim 

como dos clientes e do meio acadêmico, em repensar as mudanças que estão 

sendo geradas com o advento da Internet nos conceitos de propaganda. De 

acordo com os dados da Inter-Meios e da AMI-Associação de Mídia Interativa, 

em 2000, foram gastos R$ 160 milhões em publicidade on-line no Brasil (B2B 

Magazine:2001). Já o setor de publicidade, como um todo, atingiu a ordem de 

US$ 10 bilhões, tendo grande parte desse valor sido aplicado em mídia 

televisiva. Ainda de acordo com os institutos, as mídias tradicionais no Brasil têm 

apresentado um crescimento pouco superior ao vegetativo, já a mídia Internet 

dobrou sua participação no mercado de 1999 para 2000. 

Segundo uma pesquisa feita com profissionais das principais agências de 

publicidade de São Paulo (B2B Magazine:2001), todos acreditam que anunciar 

na rede é inevitável, mas pouco são os profissionais ou as agência que sabem 

exatamente de que forma fazê-lo. A grande maioria dos profissionais 

entrevistados acredita que a interatividade e a possibilidade de mensuração de 

resultados mais efetiva na Internet são características que podem maximizar os 

resultados de uma campanha publicitária. Entretanto, verificou-se que ainda não 

existe um consenso a respeito das diferenças mais importantes entre a Internet 

e a mídia tradicional. Durante a pesquisa, percebeu-se que alguns profissionais 

fazem uma clara distinção entre a publicidade on-line e o ff-Iin e , acreditando que 

haja diferenças conceituais entre os dois tipos. Já outros profissionais definem a 

Internet apenas como mais uma mídia, com características próprias; mas com 

pouca diferença conceitual em relação aos demais veículos de comunicação 

tradicionais. Enfim, percebe-se que não há um claro entendimento sobre todos 

os benefícios que a Internet pode trazer a Propaganda. A coleta de dados, 

através do questionário desenvolvido pelo presente estudo e sua posterior 



análise, também demonstrou que apesar dos profissionais (87,5% da amostra) 

acreditarem que a propaganda on-line difere muito/totalmente da propaganda 

tradicional, grande parte dos entrevistados não sabem definir e conceituar com 

clareza em que consistem essas diferenças. 

A questão relacionada a uma maior acuracidade de mensuração na Internet é 

um exemplo de temática que perpassa pela questão da falta de entendimento 

dos profissionais de propaganda e dos clientes quanto aos objetivos de uma 

campanha de comunicação na rede e toda a sua potencialidade. Apesar de 

trazer uma série de benefícios às agências de propaganda e anunciantes, o 

maior poder de mensuração da performance da peça publicitária pode acabar 

gerando, em muitos casos, uma frustração quanto aos resultados da mesma. 

Segundo André França, diretor de mídia interativa da Lowe (braço virtual da 

Loducca), a frustração sobre o retorno das ações on-line quase sempre está 

relacionada ao fato de o cliente não saber exatamente o que pretende com uma 

ação na web. Para Fadiga, sócio diretor da Total (holding detentora da agência 

Fisher América), o problema reside no fato de que o anunciante tem a sensação 

de dispersão e pouca visibilidade da Internet, exatamente porque a mídia é tão 

segmentada (828 Magazine:2001) Tais constatações parecem ser um paradoxo 

ao ambiente de propaganda. Isto porque, o maior desejo de todo anunciante e 

publicitário é poder "falar" exatamente com o consumidor alvo potencial mais 

propício para receber determinada mensagem de comunicação. Como, até 

então, as demais mídias tradicionais não trabalhavam com tamanho grau de 

segmentação e, deste modo, não proporcionavam um modelo efetivo de 

mensuração que pudesse ser utilizado pelos clientes para verificarem o retorno 

sobre seus investimentos, muitos profissionais ainda não sabem como medir os 

resultados das ações de comunicação na rede. A Internet surgiu como uma 

ferramenta capaz de preencher tal lacuna, entretanto, ainda não há cultura no 

negócio da Propaganda pronta para trabalhar com essa nova possibilidade. 

Deste modo, para o anunciante que não sabe exatamente o que pretende com 

sua mensagem e, portanto, não sabe o que precisará medir, os meios de 

comunicação de massa podem parecer mais funcionais e menos ameaçadores. 



Tal visão também afeta diretamente a performance das agências de propaganda 

junto aos clientes. Com a tecnologia Internet é possível mensurar-se se uma 

peça publicitária efetivamente gerou retorno, e mais, qual grau de retorno. Na 

mídia tradicional, tal mensuração é dada somente por pesquisas posteriores 

feitas junto a telespectadores para avaliar o recaI/ (lembrança) de anúncios, 

principalmente, na mídia televisiva. A partir dessas pesquisas, as agências de 

propaganda podem verificar qual comercial tem dado o maior recal/. Entretanto, 

muitas vezes o consumidor apesar de lembrar do anúncio, não sabe quem é o 

anunciante patrocinador do comercial e mais, nada garante que o anúncio tenha 

despertador o desejo e o interesse efetivo pelo produto ou serviço anunciado. As 

inúmeras possibilidades do meio Internet para o desenvolvimento de campanhas 

eficientes de propaganda, estão fazendo com que os anunciantes exijam de 

suas agências de Propaganda um comprometimento e uma gama de serviços 

que não eram usualmente cobradas nas campanhas que se utilizavam da mídia 

tradicional. Segundo Leslie Laredo (2001), presidente da Laredo Group 

(www./aredogroup.com). atualmente, os anunciantes esperam que as agências e 

os representantes comerciais dos sites, não apenas conheçam e entendam suas 

capacidades on-/ine e princípios de Mídia e Comunicação, mas também que 

sejam versados em: tecnologia, mensuração de mídia, modelos de negócios e 

preços, marketing de relacionamento, database marketing, tecnologias de 

targeting (processo de definição do público-alvo de um determinado produto ou 

serviço, através da utilização de conhecimento adquirido com comportamento ou 

compras anteriores), tecnologias de criação e produção de anúncios. O 

constante desenvolvimento de novos softwares e aplicativos tornam o trabalho 

da agência muito mais complexo e com grande influência da variável Tecnologia. 

o estudo em questão não teve como objetivo avaliar que tipo de Propaganda 

(tradicional ou na rede) exerce maior resultado para os anunciantes. Esta 

questão não fez parte do escopo da pesquisa, já que o tipo de Propaganda, 

formato ou mídia utilizada para a veiculação de uma peça publicitária está 

intimamente ligada com os objetivos e estratégia de comunicação desenvolvida 

pela agência de propaganda em conjunto com o anunciante. Segundo PJ 



(Agência Click), a Propaganda on-line não pode ser comparada com a 

Propaganda tradicional, já que, normalmente, a primeira possui componentes 

que extrapolam o conceito e definição restritos de Propaganda (em entrevista 

com a pesquisadora). Isto porque, as ações de comunicação na web, podem ser 

transformadas também em estratégias complexas de Comércio eletrônico. Ainda 

para o diretor de criação da agência, a Internet não pode se vista e entendida 

como uma mídia suplementar, já que existem outras mídias dentro do próprio 

ambiente da rede. Para Zeff et aI. (2000), a propaganda on-line tem uma série 

de vantagens sobre a propaganda tradicional. A focalização e o monitoramento, 

por exemplo, são atributos relevantes neste meio, já que a Internet possui alto 

grau de segmentação e permite o acompanhamento dos hábitos de compra e 

perfis de consumidores. As questões de entrega e flexibilidade são também 

destacadas pelos autores. Na rede, um anúncio pode ser veiculado em tempo 

real, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Além disso, uma campanha pode ser 

lançada, atualizada ou cancelada imediatamente, o que proporciona uma real 

vantagem competitiva ao anunciante, que pode visualizar a performance de seus 

anúncios, adequando-os de forma a maximizar seus investimento. 

o que o presente estudo procurou mostrar é que a Internet, apesar de ser uma 

nova mídia, apresenta características e possibilidades extremamente específicas 

e inovadoras que a tornam não somente como um novo veículo de 

comunicação, mas também reformula a maneira de se fazer, pensar, mensurar e 

contratar Propaganda. Ao longo da pesquisa, os conceitos de Propaganda on

fine e Comércio eletrônico pareceram estar extremamente interligados, já que 

em muitos anúncios on-fine é possível a efetividade da transação comercial 

através do mesmo. Esta interligação contribui para a ampliação do entendimento 

do conceito de propaganda na web. Após a finalização do estudo, pareceu claro 

para a pesquisadora que a Propaganda na Internet, diferentemente do que 

ocorre em outras mídias tradicionais, é um processo contínuo de comunicação 

com o usuário, que pode objetivar, na sua mais plena forma, a venda de um 

produto ou serviço pelo próprio meio. Desta maneira, o processo de se pensar, 

criar e mensurar propaganda na rede torna-se um processo mais complexo e 



interligado do que as mesmas atividades que ocorrem na propaganda 

tradicional. Através da possibilidade de "targeting", "customização" e 

aprendizado das preferências de compra do usuário, tais experiências podem 

ser incorporadas ao processo de propaganda on-line, contribuindo para uma 

maior eficiência da ação. O software Net Perception (www.netpercptions.comJ, 

por exemplo, usado pela Amazon (www.amazom.comJ e CDNow 

(www.cdnow.comJ aprende continuamente e fica mais "inteligente" a cada 

interação com o consumidor. 

Com o desenvolvimento da Internet, maiores são as possibilidades dos diversos 

tipos de mídias interagirem entre si, criando um grande e único complexo de 

comunicação. Segundo Zeff et aI. (2000), a convergências entre as diversas 

mídias já está se tornando uma realidade. A convergência não está acontecendo 

somente no âmbito dos veículos, mas também nos formatos e conteúdo dos 

anúncios. Opinião semelhante tem Tony Winders (1999), presidente da 

InterActive Agency, Inc. (www.iagencv.comJ: os veículos, a propaganda, a 

Internet e as tecnologias de comunicação estão a caminho de se reunirem na 

consolidação de todas as mídias. Segundo Winders (Wharton School:2001), a 

mistura constante de informações, entretenimento, notícias e comércio, estão 

criando uma corrente infinita de possibilidades de se fazer negócios em 

marketing e na indústria da comunicação. E a convergência acontecerá de 

maneira mais forte, quando TV e Internet se fundirem, conjugando a 

interatividade da rede à qualidade de transmissão da televisão. Para David 

Wamsley (1999), Presidente da Adauction (www.adauction.comJ, a propaganda 

on-line está evoluindo tão rapidamente que está levando todas as outras formas 

de mídia a se tornarem digitais e mais responsáveis - em última instância, 

gerando uma única e grande plataforma, que permitirá a venda e distribuição de 

mensagens publicitárias em diversas mídias de forma digital. 

Essas novas possibilidades geradas pela evolução da Propaganda na Internet, 

abrem espaço para que diferentes temáticas a cerca do assunto Propaganda on

fine sejam desenvolvidas, permitindo um maior aprofundamento das mesmas. 



Questões como: gerenciamento de sistemas de mensuração e sua utilização 

para ganho de vantagem competitiva e comportamento do consumidor on-line, 

na opinião da pesquisadora, são exemplos de assuntos relevantes e passíveis 

de estudo, para uma melhor compreensão do ambiente Internet para estratégia 

de Marketing e Comunicação nas empresas. 
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO 

Dados Preliminares 

Cargo: 

Empresa: 

Área de atuação: 

Tempo de existência da empresa: 

Principais Clientes: 

Faturamento: 

Site da empresa: 

1. A propaganda online se diferencia da propaganda tradicional? 

Não difere Difere pouco Difere muito E totalmente 
diferente 

Propaganda 
tradicional x 
online 

1.1.Se positivo, em que aspectos e com qual a intensidade? 

Não difere Difere pouco Difere muito E totalmente 
diferente 

1.1 Formato da 
mensagem/anúncio 
1.2.Conteúdo da 
mensagem/anúncio 
1.3 Alcance da 
mensagem/anúncio 
1.4 Processo 
criativo 
1.5 Mensuração de 
Resultados da 
mensagem/anúncio 
1.6 Feedback da 
audiência quanto a 
mensagem/anúncio 
1. 7. Remuneração 
agência 
1.8. Elaboração do 
plano de mídia 



11.9. Outros 

2.0. Caso vc considere que haja diferenças entre a Propaganda tradicional e online, 
defina quais as principais diferenças, quanto: 

2.1. Formato da mensagem 

2.2 Conteúdo da mensagem 

2.3 Alcance da mensagem 

2.4 Processo Criativo 

2.5 Mensuração de resultados 

2.6 Feedback da audiência 

2.7 Remuneração da agência 

2.6. Elaboração plano de mídia 

2.7. Outros 

3. Vc acha que a tecnologia Internet alterou a forma de se fazer Propaganda? Sim 
ou Não 

3.1. Se positivo, que tipo de tecnologia Internet vc acredita que gerou tais 
mudanças? 

Não gerou Gerou pouca Gerou muita Mudou totalmente 
mudanças mudança mudança 

E-mail 
Web 
Som (áudio) 
Chat 
Sist. De 
Métrica 
(medição de 
ações) 



Cookies 
(rastreabiliade dos 
acessos) 

Animação 
Gráfica 
Sistemas de 
segurança na 
Web 
Sistemas de 
pagamento 
na Web 
Ligação WEB-
Base de 
Dados 


