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Argentino de nascimento, Max Petrucci (maxgringo@hotmail.com) viveu até os nove anos em sua 
terra natal e, depois, um ano na Itália de seu pai, antes de a família mudar-se para o Rio de 
Janeiro, e, tempos depois, para São Paulo, onde estudou e formou-se em administração pela 
Fundação Getúlio Vargas. 
 
Depois de estágios nas agências Núcleo e AlmapBBDO, Petrucci começou sua carreira profissional 
com rápidas passagens pela Natura e Vila Romana. Na Gillette, teve sua primeira posição de 
destaque, como gerente de produto de Paper Mate e Prestobarba. Posteriormente, seguiu para a 
J&J, para gerenciar as marcas Carefree e Sempre Livre, além de ter passado um ano nos Estados 
Unidos, em 1998, também na área de produtos femininos da companhia. 
 
No período em que esteve no exterior, Petrucci foi contaminado pelo vírus da internet. De volta ao 
Brasil, trocou a J&J pela Webmotors e, em seguida, ingressou na MSN, onde atuou de outubro de 
2000 até junho deste ano, sendo o último período em Londres, como diretor de produtos de 
comunicação, que inclui Messenger e Hotmail, para Canadá, Austrália, América Latina e Ásia. 
 
Sua paixão pela publicidade surgiu quando ainda estava na faculdade, durante uma entrevista 
com Júlio Ribeiro para um trabalho escolar. "Quando comecei a ouvi-lo, virei publicitário", 
recorda-se. Petrucci também foi vice-presidente da ABA – Associação Brasileira de Anunciantes, 
tendo liderado a criação do Comitê de Internet da entidade. 
 
Nesta entrevista, Petrucci analisa o estágio atual da mídia interativa, comenta as principais 
novidades tecnológicas que já estão impactando a publicidade mundial e não poupa críticas ao 
modelo de remuneração de agências estabelecido no mercado brasileiro.  
 
ABOUT – Como surgiu a oportunidade de atuar no MSN em Londres? 
 
MAX PETRUCCI – Há três anos, o MSN estava prestes a ser líder do mercado brasileiro e eu achei 
que já tinha concluído o meu trabalho como diretor de vendas e marketing. Hoje, o MSN é, na 
opinião da maioria do mercado publicitário, o melhor veículo de mídia interativa do Brasil, e o 
principal motivo disso é o Messenger. Em meio ao público de 15 a 35 anos, das classes A e B, em 
regiões metropolitanas, dificilmente outro veículo consegue a audiência e o tipo de relacionamento 
que o Messenger tem com seus usuários. 
 
Com este projeto consolidado no Brasil, o convite me atraiu porque eu fui trabalhar justamente 
com os produtos que mais gosto: o Messenger e o Hotmail. Além disso, fiquei sediado em 
Londres, embora trabalhasse para a matriz de Seattle, respondendo à vice-presidência de 
produtos de comunicação. Éramos quatro executivos subordinados a ela em todo o mundo: um 
exclusivo para os Estados Unidos, um para o Japão, um com foco nos oito grandes países da 
Europa e eu. Minha área compreendia Canadá, Austrália, Ásia e América Latina, com destaque 
para o Brasil, que integra o Bric, ao lado de outras três economias em desenvolvimento, que são 
Rússia, Índia e China. 
 
ABOUT – Quais as principais diferenças atuais entre o mercado interativo brasileiro e os outros 
que estavam sob sua responsabilidade? 
 
PETRUCCI – A grande pergunta que tentei me fazer neste primeiro mês após minha volta foi: por 
que o País ainda é uma promessa em tudo e também, como conseqüência, no campo da 
tecnologia, ao passo que Coréia, Taiwan, Hong Kong e Cingapura, que estavam atrás do Brasil há 
30 anos, hoje são o que são? Não vamos nem falar de China e Índia, que ainda estão no campo 
da potencialidade, mas se sabe que daqui a 30 anos serão monstros, pois estão fazendo as coisas 
certas.  



O que foi que os tigres asiáticos fizeram que o Brasil não fez? A resposta é: trabalho duro e 
educação. O Brasil trabalha errado, basta ver o nível de corrupção e outros problemas que tiram 
muito da nossa energia. Mas, a meu ver, o problema da educação é ainda maior. O que precisaria 
realmente acontecer no Brasil é se reconhecer que a chave é a educação, e que a tecnologia tem 
um papel muito importante neste cenário. A tecnologia educa.  
 
ABOUT – Pensando nos brasileiros que estão incluídos, comparando-os aos incluídos dos outros 
mercados, também estamos alguns passos atrás? 
 
PETRUCCI – Do ponto de vista do usuário, o Brasil não está atrás em nada. O brasileiro usa a 
internet mais que a maioria dos países desenvolvidos, navega mais horas por mês e usa mais 
serviços que os norte-americanos e ingleses. O internet banking aqui é o mais desenvolvido do 
mundo.  
 
Um dos motivos de eu ter sido convidado para trabalhar com a matriz do MSN foi o fato de o case 
Messenger no Brasil ter sido considerado o melhor do mundo dentro da empresa. Uma 
combinação do trabalho que fizemos com a predisposição do brasileiro em utilizar ferramentas de 
internet para comunicação. 
 
Mais recentemente, outro exemplo disso é o fato de 80% dos usuários do Orkut serem brasileiros. 
Como pode um país que tem 2% dos usuários de internet no mundo gerar 80% do uso do Orkut? 
Ou seja, o consumidor, a audiência e o nível de uso da internet no Brasil, entre os incluídos, vão 
muito bem, obrigado. O que falta é a outra ponta: o uso desta audiência e deste mecanismo de 
relacionamento que a internet já tem no Brasil pelos anunciantes e a indústria publicitária. 
 
ABOUT – Que comparação você faria entre o uso que o mercado brasileiro faz da audiência da 
internet e o que ocorre nos demais mercados? 
 
PETRUCCI – Tecnicamente falando, minha primeira argumentação ao mercado brasileiro seria: por 
que não pegar quem mais usa a internet, ou seja, os indivíduos das classes A e B, de 15 a 35 
anos, e fazer um comparativo da cobertura e nível de uso, equivalente a freqüência, analisando os 
motivos de o mercado não recorrer ao meio na devida proporção como veículo publicitário. 
 
Na minha visão, este é o ano da virada para a publicidade on-line no Brasil. Isto não significa que 
iremos faturar cinco vezes mais. Todavia, neste ano, os formadores de opinião que ainda não 
entenderam e aceitaram a internet passarão a fazê-lo.  
 
O empresário brasileiro é muito ágil, aberto a novidades e gosta de experimentar. Em 2000, as 
agências experimentaram a internet sem saber exatamente o que estavam fazendo. Como o 
mercado estava inflacionado, por causa da ascensão das ponto com, as agências pagaram caro 
para investir nesta área, e, como não sabiam direito o que estavam fazendo, obviamente o 
resultado foi negativo. Elas saíram frustradas, o que fez com que os últimos anos fossem de 
ressaca. Tanto para anunciantes como para agências. 
 
Para mim, a ressaca acabou e o mercado brasileiro vai mudar sua mentalidade neste ano. E um 
dos motivos é o fato de os maiores mercados lá fora já terem mudado a deles.  
 
ABOUT – O que tem emperrado esta mudança de mentalidade no Brasil? 
 
PETRUCCI – Como os mercados mais desenvolvidos lá de fora são também mais segmentados e 
diversificados, é mais difícil manter um status quo. Tenho um enorme respeito e admiração pela 
Rede Globo, seu padrão de qualidade e pelo modo com que ajudou a desenvolver o mercado 
publicitário no Brasil. Entretanto, lá fora é muito mais difícil justificar um planejamento com 60% 
do investimento publicitário concentrado em um único veículo. 
 



No meu tempo de anunciante, eu mesmo não consegui fugir da Globo, pois quando se analisa o 
Tarp, mesmo no target de 15 a 35 anos, classes A e B, ela é uma ferramenta poderosíssima em 
custo–benefício. Consegue-se falar com um monte de gente a um preço que, proporcionalmente, 
é o mais barato do mercado. 
 
Lá fora não existe uma Globo. Aqui há um motivo concreto para continuar com a mentalidade do 
status quo da agência e do publicitário que acaba recomendando mais da metade do investimento 
em publicidade do seu cliente para um único canal. 
 
Lá, como o mercado é muito segmentado, naturalmente são testadas mais alternativas. E assim, 
mais rapidamente, o mercado se educa com relação à internet. 
 
O mercado publicitário sofre os mesmos dilemas no mundo inteiro. Seguir um modelo de negócios 
estabelecido, como é o do comercial de 30 segundos, já é redondo, dá dinheiro e, de uma forma 
ou de outra, atende às necessidades atuais dos clientes. Já na internet de hoje, os volumes 
financeiros transacionados são muito menores e a rentabilidade para a agência é infinitamente 
menor, entre outros fatores, pelo motivo de ela não saber fazer direito. Na minha avaliação, 90% 
das agências do mundo não estão preparadas para fazer um bom trabalho na internet. Não estão 
preparadas para migrar do que é hoje para o que será daqui a cinco anos o mundo interativo.  
  
ABOUT – Como você analisa o relacionamento de anunciantes e agências brasileiras com a mídia 
interativa?  
 
PETRUCCI – Parte do que está sendo entregue hoje aos anunciantes acha-se muito contaminada 
pelo modelo de negócios atual do mercado. Não se trata de destruir o modelo atual, mas a 
migração precisa começar a acontecer com mais consistência e um pouquinho mais de velocidade. 
O mix atual não está balanceado. 
 
As agências estão em um momento muito delicado. Quem diria que o mercado de promoção 
poderia se tornar o que se tornou hoje. Este movimento já quebra um pouco o modelo de negócio 
das agências de publicidade. Associa-se a isto o fato de no Brasil ainda existir a remuneração por 
percentual de investimento em mídia, que, de fato, não é a mais transparente para uma relação 
agência–anunciante. A agência não tem que ganhar por aquilo que faz o cliente comprar, mas sim 
pelos projetos e campanhas que ela própria desenvolve. Não bastasse isso, por trás ainda há a 
questão do BV, um modelo que, de fato, não é bom para o anunciante.  
 
Como as agências, além de terem este pepino para resolver, desconhecem completamente a nova 
realidade que está entrando no mercado, não é fácil exigir delas que tomem a dianteira e façam 
acontecer. Quem irá fazer acontecer serão, numa ponta, os veículos, que já estão tomando 
iniciativa. Entretanto, os veículos inteligentes não tomam a dianteira em detrimento da agência, 
mas ajudam a agência e o anunciante a gerar negócios. 
 
Atualmente, as agências não estão sendo proativas, o que é um risco, pois perderão poder, 
influência e simpatia do anunciante. Na minha visão, o mercado estará totalmente mudado nos 
próximos três anos. Se o mercado de promoção mudou tanto, por que o de internet, com todos os 
avanços tecnológicos, não irá mudar radicalmente?  
 
ABOUT – O fato de uma camada decisiva para o consumo, a de jovens, estar se distanciando das 
mídias tradicionais e aderindo a tecnologias ainda não amplamente utilizadas pelas estratégias de 
marketing pode gerar problemas para o futuro das marcas? 
 
PETRUCCI – Não tenho dúvida de que a moleza acabou. Quando eu tinha 15 anos, havia sentido 
em o Café Seleto fazer uma campanha de marketing para gravar um jingle na cabeça de um cara 
que ainda iria demorar alguns anos para se tornar um consumidor potencial do produto. Isso 
acabou. O marketing de massa foi inovador e moderno para as gerações dos anos 60 aos 80, mas 



já era. Construir marca e gerar consumo são hoje desafios muito mais complexos. Entretanto, ao 
mesmo tempo em que existe o desafio, há também a oportunidade. Se o desafio é a diversidade, 
a oportunidade é a tecnologia. A única forma de ser diverso é usar direito as ferramentas 
tecnológicas.  
 
A televisão vai ser digital e interativa antes mesmo do que a gente imagina, com o avanço da 
IPTV, que não vai demorar muito para levar o sinal digital até a casa do telespectador. Com ela, o 
consumidor poderá interagir com a TV de várias formas, com uma interface parecida com a da 
internet, escolhendo o que quer ver, onde quer clicar, que conteúdo on demand irá assistir, quais 
artigos vai comprar... 
 
A grande ferramenta que pode facilitar e melhorar a situação futura e até atual do investimento 
mercadológico é o target. Como hoje é mais caro e mais diverso, a saída é usar o target perfeito. 
As marcas não vão querer falar com todo mundo, mas saber onde está seu consumidor potencial.  
 
Se pensarmos no Messenger, por exemplo, temos uma capacidade maravilhosa de "targetear". 
Cada vez que o usuário entra é possível identificar exatamente quem ele é. Pode-se até adicionar 
outras informações, desde que ele dê a permissão. Entretanto, para a equação ficar completa é 
preciso adicionar relevância. A TV interativa poderá ajudar o telespectador a ver somente 
propaganda relevante para ele. 
 
A mudança está baseada justamente nesta inteligência, que é toda ela tecnologia, associada aos 
valores básicos da comunicação, como criatividade. Contudo, são as ferramentas tecnológicas que 
de fato irão mudar completamente a forma com que fazemos comunicação e marketing e serão a 
tábua de salvação para esta complexidade que já começou a surgir e vai se tornar uma 
oportunidade para quem realmente passar a usá-la direito.  
 
ABOUT – E, neste contexto, como sair dessa enrascada salientada por você de que 90% das 
agências e anunciantes do mundo não estão preparados para esta nova realidade? 
 
PETRUCCI – O índice de preparo de 5% ou 10% é realmente baixo. Todavia, nos países mais 
desenvolvidos já há massa crítica suficiente de profissionais que sabem o que estão falando, 
contam com dados e cases para mostrar e fatos para comprovar o que dizem. Ou seja, já teve 
início um processo sustentável.  
 
Mesmo que o número um do marketing da Coca-Cola nos Estados Unidos não tenha pleno 
conhecimento da internet — e eu sei que ele tem —, naturalmente, durante o processo de 
interação com seus fornecedores e suas agências, serão levados a ele projetos que contemplem 
as necessidades da marca.  
 
O próprio modelo de negócios das agências permite isso, mesmo porque elas não trabalham mais 
por percentual de comissão e bonificação sobre veiculação e não têm a grande dependência de 
um veículo só, como no Brasil. 
 
ABOUT – Considerando que o modelo brasileiro não será mudado no curto prazo, como as 
agências que trabalham com mídia interativa poderão ganhar mais espaço? 
 
PETRUCCI – Estamos diante de uma equação com muitas variáveis. O fator Globo é muito 
particular do Brasil, para o qual eu não tenho resposta.  
 
Todavia, a mudança da sociedade é maior que isto. E ela está mudando. Na minha juventude, eu 
chegava em casa e ligava a TV. Minha filha de 11 anos chega e liga o Messenger, busca no Google 
e brinca com um game coreano. A internet para ela já é mais importante que a televisão. E, além 
disso, hoje em dia, para mim também. Ou seja, a internet não é um fenômeno de juventude. É 
sim, infelizmente no caso brasileiro, um fenômeno de classe social; mas não de faixa etária. 



Atualmente, o índice de audiência e a capacidade de gerar negócios da internet são bem maiores 
que os da televisão nos targets que interessam para grande parte dos segmentos anunciantes, 
nas classes A e B, de 15 a 35 anos. 
 
Quem está trabalhando para incutir esta mudança de comportamento da sociedade no modelo de 
operação do mercado publicitário não são as agências, pois o comercial de 30 segundos ainda é o 
padrão atual de negócios. Este novo modelo que está pintando por aí é desconhecido, 
conseqüentemente, desagradável para as agências. Por este motivo, não serão as agências que 
irão puxar a mudança. Quem está na vanguarda desse processo, nos últimos três a cinco anos, 
são os novos veículos globais que irão dominar o mundo da publicidade. Entenda-se, MSN, Yahoo! 
e Google, além da América Online na lanterninha, pois eles ainda têm enormes conflitos internos 
de Time Warner versus AOL. 
 
O MSN, o Yahoo! e o Google estão coletando dados, transformando-os em fatos e educando o 
mercado. Ou o mercado começa a se preparar agora para o que vem aí no futuro, ou, de fato, 
poderá passar por um tremendo cataclisma. A audiência e o consumidor irão mudar; e a 
velocidade dessa mudança é dramática. 
 
ABOUT – Quais serão, em sua visão, os próximos passos do uso da internet como mídia, seja no 
computador, nos palms, nos celulares ou mesmo na televisão? 
 
PETRUCCI – As principais novas tecnologias são celular, TV digital interativa e games. Estas 
interfaces somadas à internet são as quatro grandes plataformas de interação entre marcas e 
consumidores. 
 
Em internet temos coisas inovadoras, como o Messenger, que é o principal representante das 
ferramentas de comunicação; além dos sistemas de busca, que são o segundo grande fenômeno 
completamente globalizado, com o Google sendo respeitadíssimo por ter ensinado o mundo a 
fazer publicidade baseada em resultados, e por publicidade entenda-se, neste caso, marketing 
direto, através dos links patrocinados.  
 
O grande valor trazido pelo Google e pela Microsoft, que está investindo horrores nesse 
segmento, é que a evolução será não apenas na busca clássica, mas nas associações a targets de 
relevância de uma forma que a gente nem imagina direito ainda. Este movimento vai inaugurar 
um produto publicitário completamente distinto do que temos hoje. Na minha visão, Microsoft e 
Google serão os dois maiores veículos de mídia globais — um fenômeno que acontecerá pela 
primeira vez na história. E nesta briga, a Microsoft leva vantagem para ser eventualmente o 
maior, pela sua força nas quatro plataformas.  
 
O mercado publicitário, que é uma das maiores indústrias do mundo, até agora esteve 
superfragmentado, pelo fato de as empresas de mídia serem locais. Por mais que se tenha uma 
CNN fortíssima nos Estados Unidos e um pouquinho mais relevante aqui ou ali, o seu poder de 
globalização é muito pequeno, com as redes locais de televisão sendo mais importantes em seus 
mercados. Agora não mais, teremos empresas como Microsoft e Google gerenciando plataformas 
completamente globalizadas.  
 
ABOUT – E as áreas de uso de celulares e games pela publicidade têm evoluído? 
 
PETRUCCI – No campo dos games, a Coréia mantém uma liderança impressionante. Eles se 
movimentam mais por transporte público que os brasileiros, por isso vivem com o celular na mão, 
na maioria das vezes jogando. Como a vida social deles não é igual a dos latinos, que se 
encontram mais pessoalmente, o game é entretenimento de primeira necessidade. 
 
Entretanto, não acredito que a indústria de games seja relevante para o Brasil. Poderia ser se 
utilizássemos mais a criatividade, mas a nossa sociedade está mais para o Orkut que para games. 



Trata-se de um fator social. Além disso, o que ajuda a brecar o mercado brasileiro de games é a 
pirataria. 
 
Já os celulares terão um papel importante no Brasil, até mesmo pelo fato de a penetração de 
computador ser pequena. O celular, que é um bem mais acessível, já bateu a casa dos 70 milhões 
de aparelhos no Brasil.  
 
Tecnologicamente, não há muitas barreiras para se desenvolver games e outras ferramentas para 
celulares — o que é uma possibilidade interessante para o mercado publicitário. O celular é a bola 
da vez, mas o Brasil ainda não está usando direito suas possibilidades. Não acredito que a nossa 
experiência com o celular será tão rica nos próximos dois anos. 
 
Do ponto de vista de produtos publicitários para celular, um dos que já são viáveis é o geotarget, 
que consiste em se "targetear" geograficamente, afinal, o celular já sabe onde o usuário está.  
 
Não acredito em serviços nascidos e usados no celular, mas sim na utilização correta no mix de 
celular com computador. Quando penso num produto de localização geográfica para o mercado de 
imóveis, por exemplo, o usuário entraria na internet via computador, diria o que deseja e passaria 
a receber alertas por e-mail ou celular. Se a iniciativa estivesse associada ao geotarget, esses 
alertas poderiam ser enviados ao celular quando o usuário estivesse passando próximo de um 
imóvel com o perfil do desejado por ele. 
 
ABOUT – Ao mesmo tempo em que a TV interativa vem sendo anunciada há muitos anos, ela 
ainda parece distante da população brasileira, que é uma das que mais dão audiência à televisão, 
além de o padrão de TV digital nem sequer ter sido decidido pelo País. Na sua visão, este atraso 
já comprometeu o avanço brasileiro neste segmento? 
 
PETRUCCI – Em princípio é algo que eu diria que não vai acontecer rapidamente, no curto prazo. 
Entretanto, já tenho algumas dúvidas sobre esta minha posição, principalmente por algumas 
iniciativas que ocorreram recentemente, especialmente a IPTV, que é um assunto complexo. TV 
digital e TV interativa são coisas distintas que colocamos um único rótulo. Têm diferentes 
funcionalidades e tecnologias, que vão impactar a forma como hoje as pessoas assistem TV e 
como a publicidade usa este meio.  
 
ABOUT – Para ser interativa, a TV não terá de ser digital antes? 
 
PETRUCCI – Necessariamente. Mas ela poderá ser digital sem ser interativa. A TV é hoje 
completamente passiva, a única coisa que o telespectador pode fazer é mudar de canal. O motivo 
pelo qual ela é tão burra e arrogante é o fato de o sinal ser analógico. Quando se digitaliza o sinal 
tem-se várias vantagens. A primeira delas é a melhora na qualidade do sinal de áudio e vídeo.   
 
A segunda é um aparelhinho chamado DVR, que funciona como se fosse um computador, tem 
memórias que gravam a programação da TV, fazendo com que o telespectador possa assistir de 
uma forma muito menos passiva, já que seleciona o que ele quer ver e elimina o que não quer. 
Cerca de 15% de todos os comerciais a serem exibidos nos Estados Unidos em 2008 não serão 
vistos pelos telespectadores, só por causa do DVR, cuja primeira marca disponível é o TiVo. 
 
Ele, por si só, já deixa a TV mais interativa. Por sinal, o próprio Windows Media Center também 
faz algo similar. O Windows Vista, que entrará no mercado em breve, também traz uma série de 
avanços na iniciativa de levar o uso do computador para a sala.  
 
A terceira finalidade da TV digital e interativa são os serviços on demand. O telespectador 
brasileiro já está experimentando os primeiros passos neste sentido, ao comprar filmes pelo 
controle remoto e assisti-los naquela hora. Entretanto, ainda não se pode nem parar a exibição e 
retomar posteriormente. 



Na TV interativa de fato, dentro do quesito on demand, plataforma na qual a Microsoft já é líder, o 
princípio é basicamente parecido com o da internet. Toda a informação fica num servidor, o 
telespectador se conecta e pode assistir o que quiser. Pode escolher assistir o que a TV lhe 
oferecer, já que, por uso de algorítimos, como o Google e o MSN estão desenvolvendo, ela 
conhecerá melhor cada telespectador. Ou ser totalmente não passivo, fazendo tudo on demand, 
como na internet. 
 
ABOUT – Seu retorno ao Brasil inclui quais planos profissionais? 
 
PETRUCCI – Deixei a Microsoft em junho, voltei ao Brasil por opção pessoal, afinal tenho uma filha 
que vive aqui, e estou me dedicando a falar com o mercado brasileiro. 
 
Conheço bem como está o mercado lá de fora, mas quero saber exatamente como estão os 
negócios aqui, envolvendo desde emissoras de televisão, bancos de investimentos, anunciantes e, 
principalmente, o mercado publicitário.  
 
Quero continuar trabalhando e me dedicando à minha causa, que sempre foi produtos de 
consumo, fazendo link com a tecnologia.  
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