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A publicidade ganhou um
enorme leque de novas
ferramentas com consolidação
da internet e a explosão dos
blogs, celulares e redes sociais.
Mesmo com essa modernização
toda, o presidente da AMI crê
que muitos executivos de mídia
e de agências vão perder o
bonde da evolução digital

O BOLO PUBLICITÁRIO
BRASILEIRO GIRA EM TORNO
DE 23 BILHÕES DE REAIS.
PARA A INTERNET MIGRAM
CERCA DE 1,7% ESSE
TOTAL. PODE PARECER UMA
MIGALHA, PRINCIPALMENTE
PARA QUEM AVALIA O
MERCADO DO ALTO DAS
CONSAGRADAS E
TRADICIONALÍSSIMAS
MÍDIAS COMO A TELEVISÃO,
OS JORNAIS DIÁRIOS E O
RÁDIO. Mas, para o presidente
da Associação de Mídia
Interativa (AMI), esse pequeno
quinhão devia ser enfocado de
outra forma: "não é só isso,
deveriam dizer já é tudo isso",
diz Marcelo Santiago. Para ele,
um meio que tem apenas 10
anos de Brasil e que passou por
uma crise de dois anos na qual a
credibilidade do meio foi parar
no chão, junto com todo o

mundo pontocom. Mas, a
internet conseguiu recuperar a
forma de maneira surpreendente
e tornar-se um meio de
comunicação inovador pela
interatividade. Nesta entrevista à
B2B Magazine, Santiago discute
as conseqüências disso para o
marketing moderno.

B2B Magazine A mídia
on-line ainda é tratada como
algo esquisito e novo?
Marcelo Santiago Está
mais maduro, principalmente
pelo lado dos anunciantes. Mas,
há uma batalha imensa ainda por
padronizações, esclarecimento de
alguns termos em inglês e —
principalmente - a divulgação de
cases e best practicies. Também
temos reforçado nossa
proximidade com as entidades,
como o IVC, Conar, Grupo de
Mídia e ABA. A última coisa que

queremos na AMI é sendo um
apêndice, uma coisa esquisita,
nova e do outro mundo.
Temos de estar incorporados
na verba total de comunicação
do anunciante.

B2B Magazine Há ações de
marketing on-line que podem
ser consideradas audaciosas
nesse momento do mercado.
Por exemplo, a Coca-Cola
colocar winks com a marca no
MSN Messager e a Kaiser
fazer concurso de podcast e
videocast? Aos poucos, o
mercado avança?
Marcelo Santiago
O conteúdo gerado pelo
consumidor como os blogs,
podcast e as redes sociais são um
desafio para as empresas hoje.
Está claro para todo mundo que
a internet é fundamental.
Ninguém vive sem e-mail ou



sem procurar informações no
Google. Mas, temos que
mostrar que a internet é
fundamental como mídia
também. É muito mais
do que e-commerce ou
meio transacional, ela
serve de ferramenta de
construção de marca e
relacionamento com
o consumidor.

B2B Magazine Mas você
concorda que ainda é elitista
em muitos aspectos?
Marcelo Santiago Claro,
precisa haver inclusão digital,
anunciantes como a Unilever e
as Casas Bahia não vão deixar de
anunciar na televisão com a
internet com 20% ou 30% de
penetração. A TV tem 90% e é
isso que faz a diferença. Existem
grandes executivos de mídia que
também não querem mudar esse
status quo. Já ouvi certa vez de
uma dessas pessoas que a
internet não tinha causado
impacto nenhum nos jornais,
que continuam superatuais e
nada havia mudado. Vemos todo
dia o meio on-line furar os
meios impressos.

B2B Magazine Isso é
comum? Em que medida
atrapalha?
Marcelo Santiago Tem
algumas coisas que envolvem
aspectos em esferas maiores
como a remuneração das
agências e o relacionamento com

os veículos que impedem o meio
de decolar.

B2B Magazine Você acha
que a mudança será pela
pressão constante de pessoas
como você ou pode haver um
tsunami, uma ação do Google
por exemplo, que deixará
claro que o mercado precisa

se modernizar?



Marcelo Santiago
Os links patrocinados do Google
estão forçando a entrada de
novos anunciantes no mercado
americano. Por lá, 40% do
movimento de mídia on-line
vêm desse modelo de negócio.
No Brasil, eu acredito numa
mudança mais gradual. Nos
últimos três anos a mídia
interativa participa com 1,5 %
a 1,7% dos investimentos
publicitários. O que mostra que
esse é o pedaço do bolo que cabe
ao setor agora. O desafio é
crescer essa participação.

B2B Magazine Pela
fama e pelo dinheiro que tina o
Google, o l ink patrocinado não
é a parte mais fácil de vender
a um cliente e explicar como
isso funciona?
Marcelo Santiago
Mais ou menos, é difícil explicar
que não tem tabela, que o preço
varia muito e pode ser um de
manhã e outro diferente no final
da tarde porque as pessoas
mudaram a forma de pesquisar
na internet. A remuneração é
baseada em leilão de palavras
e isso é complicado para
entender mesmo em agências
de publicidade.

B2B Magazine Parece que
esse profissional de publicidade
não evoluiu como deveria não
é? Se você explicar como
funciona um link patrocinado
para alguém que lida com
mercado de ações, garanto
que eles vão entender na hora.

Marcelo Santiago
Tranqüilamente. Tem mais de
uma empresa que lida bem com
mídia on line que usa softwares
de gestão de portifólio de ações,
vindos do mercado financeiro,
para trabalhar com links
patrocinados. É a lógica de
Wall Street.

B2B Magazine Os
publicitários deveriam se
modernizar mais então?
Marcelo Santiago
Um pouco desse problema é
característica do mercado
brasileiro. Nos Estados Unidos
tudo é explicado em números,
tem planejamento baseado em
números e visão de longo prazo.
Aqui tudo é feito na base do
avalanche. Lá a publicidade é
resultado, enquanto aqui é muito
baseado na construção de marca
com exposição na novela das
oito, Estadão, Veja e Folha.

B2B Magazine Os
anunciantes entendem melhor
essas mudanças e a
necessidade da mídia on-line
do que veículos e agências?
Marcelo Santiago Há
segmentos que já descobriram
que não dá pra viver sem mídia
on-line, é o caso de bancos e o
mercado automobilístico. Mas, o
setor de produtos de consumo
ainda uma muito pouco. Temos
que mostrar que a internet é
mais do que clique, é construção
de marca também. Há uma
pesquisa feita nos Estados Unidos
que mostra que o impacto da

internet é no pós-impressão e
não no pós-clique. A pessoa não
aciona o link naquele momento,
mas ele ficou sabendo da
mensagem e isso a leva para
uma compra mais adiante.

B2B Magazine A mídia on-
line está seguindo o mesmo
crescimento aqui no Brasil
daquele apresentado nos
Estados Unidos?
Marcelo Santiago É muito
parecido, com os últimos dados
divulgados pela pesquisa
Intermeios, de outubro de 2005.
Em relação ao período anterior,
crescemos 23% o que foi muito
maior do que os outros canais.
Mas, a fatia do bolo continua
estável. Por isso queremos dar
um salto nesse crescimento e
chegar a 2%. Nos Estados
Unidos é cerca de 4%. Mas, lá a
penetração da internet é de 60%
e está estagnando, aqui no Brasil
há um enorme potencial de
crescimento. Por isso a inclusão
digital é essencial para tudo, da
publicidade on-line para o
e-business e para a economia
em geral.

B2B Magazine Mas,
vários projetos de inclusão
digital deram mais manchetes
do que resultados concretos.
Talvez caiba às empresas,
especialmente ao varejo
dar crédito e trazer
mais internautas para
aumentar o mercado.
Marcelo Santiago Pode ser,
é outro desafio. Dentro da classe



A, 80% das pessoas têm
acesso à internet. Na classe B
gira em torno de 60%. Agora
é preciso crescer justamente
na outra ponta.

B2B Magazine Dá pra falar
em um jeito novo de
fazer marketing?
Marcelo Santiago Há uma
aproximação maior entre marca
ou produto com o consumidor.
Antigamente se alguém
comprava alguma coisa com
defeito não tinha o canal de
escrever um e-mail para o

serviço de atendimento. Além de
reclamar isso serve pra dar
sugestões. Essa é a interatividade
que não tem em outros meios.
Hoje a situação não é mais de
empurrar as coisas pro
consumidor, as empresas querem
puxar idéias e informações deles.
Há ainda as tecnologias que
poderiam ser usadas para
localizar um consumidor e
oferecer algo pra ele no
momento certo. É possível com
GPS, celular, ter uma campanha
multiplataforma, com TV, rádio e
jornal junto. Há muitos casos

assim premiados em Cannes
com o Titanium Lions. Eles
deixam o consumidor impactado
a todo momento.

B2B Magazine Essas
campanhas cruzadas são
complicadas de serem
criadas, vendidas aos
anunciantes e executadas?
Marcelo Santiago Vender
não é a pior parte. Manter a
identidade da marca em todos os
canais é o mais difícil. Esse é o
desafio da criatividade. É preciso
ir levando o consumidor nos



diversos meios até conseguir a
atenção dele. Mas, a internet
permite que se faça todo o ciclo
de compras sem trocar de meio.
Por exemplo, um anúncio em
revista com cupom precisa ser
recortado, enviado ou trocado em
algum outro lugar. Na TV é a
mesma coisa. Mas se o
consumidor acessa um site e vê
uma propaganda assim, basta
clicar e ir à compra, se tiver
dúvida basta acessar o
atendimento que muitas vezes
é por chat. E muito mais
completo na internet.

B2B Magazine Parece
fácil, mas a internet não
é um meio de comunicação
completo, novo e que
precisa de profissionais
com novas habilidades?
Marcelo Santiago
Nos últimos 50 anos a mídia não
mudou. A TV ficou colorida, com
alta definição, mas é o mesmo
meio. O rádio e o jornal também.
A internet trouxe um elemento
de interatividade que nenhuma
outra mídia tinha. É preciso
uma especialidade no
entendimento de como usar a
tecnologia a favor e a execução
muda porque precisa desse
profissional especializado. Mas
os conceitos de comunicação
continuam os mesmos.

B2B Magazine Mas tem o
componente do marketing viral
potencializado não tem?
Marcelo Santiago Tem, as
pessoas tendem hoje em dia a
acreditar mais nos blogs ou na

página de um desconhecido na
rede social Orkut do que nas
companhas. O trabalho de
relações públicas hoje é essencial
devido à essa nova forma de
comunicação que é a internet.
Essa interatividade acaba criando
os laços dessas comunidades que
causam impacto na marca.

B2B Magazine Por que
parece tão difícil de lidar com
essa nova moeda de troca no
mercado que é a confiança
do consumidor?
Marcelo Santiago
O segredo está no conteúdo
descentralizado, redes sociais,
marketing social, blog. A
empresa não tem controle do
alcance da mensagem e o
tamanho do impacto, mas é aí
que reside o desafio da
transformação do marketing

B2B Magazine Você
acredita que o mercado
de massa acabou?
Marcelo Santiago
Com quase 30 milhões de
consumidores on-line é difícil
não considera-los uma massa.
Mas, o que há é a dificuldade
de impacta-los com mensagens
de conteúdo controlado. Como
disse, a forma é descentralizada
agora. A tendência é o
onteúdo gerado pelo próprio
consumidor. Em vez de eu
sintonizar uma estação de rádio
eu posso ir no blog de alguém
que tem o mesmo gosto musical
que eu e ouvir os podcasts dele.
Contudo, não creio que isso se
torne regra geral, mas é uma

nova porta de consumo que se
abre para as empresas gerarem
negócios.

B2B Magazine Mas, a
fórmula de fazer propaganda
em horário nobre da televisão
não é mais certeza de
sucesso nas mesmas
proporções de antes?
Marcelo Santiago Existem
pesquisas que mostram que nas
classes A e B a pessoa que tem
internet em casa assiste menos
televisão no horário nobre.
Quando tem banda larga, assiste
menos ainda. Um sinal disso
é que o horário nobre foi para
mais tarde. A novela das
oito começa às nove da noite
porque as pessoas não estão
na frente da TV como antes,
muitas vezes ainda nem
chegaram em casa.

B2B Magazine E é ainda o
horário mais caro. Você
acredita que a mudança vai
acontecer por força de
mercado ou algum outro
tipo de intervenção?
Marcelo Santiago Eu
acredito na pressão dos grandes
anunciantes que não conseguem
trazer as maravilhosas
campanhas do exterior para o
Brasil por que esse modelo de
agência que tem aqui não é
eficiente. O futuro é que elas
deixem de intermediar a relação
dos anunciantes com os veículos
e se preocupem em gerenciar a
marca dos clientes. É um
trabalho muito além do que é
feito hoje. B2B
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Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 62, p. 56-61, mar. 2006.




