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IMPRENSA: A internet é mais comercialmente viável que a
mídia impressa?
MATINAS: A vantagem é que a internet não tem o custo de
produção de uma revista ou de um jornal, que é muito alto,
se for levado em conta a impressão e a distribuição. En-

tretanto, no Brasil, ela tem a desvantagem de não ter um
faturamento publicitário que corresponda à audiência e à
penetração que ela já conseguiu. Então, você ganha de um
lado por não ter estes custos, mas perde de outro por não
ser um veículo consolidado em termos de negócios.
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IMPRENSA: O iG hoje é uma empresa lu-
crativa?
MATINAS: O iG é uma empresa lucrati-
va no operacional (acesso à internet)
desde maio de 2001. De 2004 para cá,
nós conseguimos que o conteúdo do
iG fosse lucrativo, que a operação se
pague. Ainda não tem a mesma ren-
tabilidade que tem o provimento de
acesso, mas já conseguiu ser uma ope-
ração rentável.

IMPRENSA: Como o iG se sustenta hoje
além dos ganhos com publicidade?
MATINAS: Existe hoje no Brasil um mo-
delo de remuneração de provedores de
acesso, que é um programa de incen-
tivo ao tráfego promovido pelas em-
presas de telefonia. Esse programa está
hoje à disposição de qualquer prove-
dor. Os provedores arrumam clientes
de tráfego de dados para as operadoras
e essas, em contrapartida, remuneram
os provedores por conseguirem esse
percentual de tráfego.

IMPRENSA: Qual o site dentro do portal
que possui o maior faturamento?
MATINAS: O Último Segundo. Ele foi
criado para ser o nosso site âncora. A
gente sabia que tinha que ter um veí-
culo de interesse geral e a âncora que a
gente escolheu foi o jornalismo. O Úl-
timo Segundo é, também, nosso maior
faturamento.

IMPRENSA: Vocês têm o iG banda larga
e é cobrado um valor por isso...
MATINAS: O iG vende produtos e ser-
viços. Essa é nossa terceira fonte de
receita. Aliás, é uma das mais pro-
missoras e precisa de mais atenção. O
iG faz muito pouco para ter clientes
pagos e nós já temos uma carteira de
mais de 300 mil desses clientes. A gen-
te procura atender não só os pacotes

tradicionais, mas também vender al-
guns produtos e serviços. Por exemplo,
um e-mail com mais capacidade, um
serviço de hospedagem, um serviço
de help desk, capacidade de disco vir-
tual... há uma série de produtos que a
gente vende.

IMPRENSA: O pop-up é uma boa opção
de publicidade ou há resistência dos in-
ternautas?
MATINAS: Eu, como internauta, não te-
nho problema nenhum com pop-up.
Ele é a ferramenta de maior resultado
em publicidade na internet brasileira
e os índices de reclamações são baixís-
simos, se comparados ao número de
usuários. Então, começo a pensar que
há muito mais um preconceito, do que
uma reação do consumidor brasileiro
contra o pop-up.

IMPRENSA: Os bloqueadores de pop-up
que invadiram a internet prejudicaram
as vendas?
MATINAS - Não, ainda não. Tem mui-
to consumidor que prefere o pop-up.
E depois, as ferramentas anti-pop-up
têm o risco de bloquearem conteúdo.
A tendência, nesse caso, é da pessoa fi-
car com raiva do bloqueador e não do
pop-up.

IMPRENSA: O mercado publicitário exi-
ge medição de audiência?
MATINAS: Exige, mas não tem uma
medição para todo mundo que seja
confiável. Os sistemas de medições
que tem por aí ainda são imperfeitos.
Alguns portais, assim como o iG, pre-

ferem adotar sua própria medição, o
que é ruim por não ser possível com-
parar sua audiência com os demais
sites. Por outro lado, a gente sabe que
é uma medição mais precisa do que as
ferramentas que o mercado consegue
desenvolver.

IMPRENSA: Quais os principais anun-
ciantes do iG atualmente?
MATINAS: O setor que mais anuncia na
internet é o de varejo online porque é
o que mais se beneficia. No entanto,
o portfólio vem crescendo bastante a
cada ano e nós já consolidamos clien-
tes dos setores automobilístico e finan-
ceiro. Estamos conquistando também
empresas de consumo que ficavam
meio fora de internet, como a Unile-
ver. O iG vem crescendo, de 2002 pra
cá, cerca 30% ao ano no setor de publi-
cidade. E se 2005 continuar como está
aparentando até agora, acho que vai
crescer mais uns 30% este ano.

IMPRENSA: O que o iG tem feito para
atrair novos clientes e fídelizar os que
jatem?
MATINAS: Nós conhecemos muito bem
os hábitos dos nossos internautas. Nós
sabemos as horas em que eles nave-
gam, no que eles estão interessados e,
através disso, desenvolvemos organis-
mos de relacionamento.
No caso da publicidade, nós procura-
mos ter um atendimento de altíssima
qualidade. Todo ano, fazemos uma
pesquisa para saber como está a ima-
gem do iG no mercado publicitário e
que tipo de ação precisaríamos fazer
para melhorar. A equipe de vendas
tem uma meta que não é só venda,
mas a avaliação que o mercado pu-
blicitário faz da qualidade dos nossos
serviços. Isso é fundamental pra man-
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ter o negócio.

ejesus
Fonte: Imprensa, ano 18, n. 201, p. 66-67, maio 2005.




