
Cenp em Revista: Começando do co-

meço, qual é o tamanho e a definição

da internet, hoje, no Brasil, como meio

de comunicação?

Marcelo Santiago: A internet comer-

cial no Brasil começou em 1995, a

partir das universidades, expandindo-

se depois para o universo comercial.

Como meio de comunicação pu-

blicitária, as pessoas ainda dizem

que se investe pouco na internet.

Realmente. Se você considerar que

ela, hoje, atinge entre 20 e 30 mi-

lhões de pessoas, é um meio que

ainda tem pouca participação no

bolo publicitário. Segundo o Projeto

Inter-Meios de 2005, a internet teve

um faturamento de R$ 266 milhões,

o que lhe dá uma participação de

1,7% no bolo publicitário. Em 2004

havia sido de R$ 223 milhões. Houve

aí, portanto, um crescimento de qua-

se 20%. Nos primeiros três meses

de 2006, comparativamente ao mes-

mo período do ano passado, tive-

mos um crescimento de 34%, che-

gando a quase 2% do bolo. É um cres-

cimento bastante interessante.

Mas se você considerar que esta-

mos falando de uma mídia que já

tem mais público do que os jornais,

por exemplo, os investimentos pode-

riam ou deveriam ser muito maiores.

Cenp em Revista: E como se pode am-

pliar esta participação?

Marcelo Santiago: Precisamos enfren-

tar alguns desafios que vão além do

meio em si. Estamos falando desde

inclusão digital - que depende fun-

damentalmente de uma política

governamental - até de uma defi-

nição melhor das tabelas de preços

dos veículos de internet, que preci-

sam ser mais bem explicadas, princi-

palmente quando se fala com o

universo de 4 mil agências brasi-

leiras de publicidade, onde ainda há

muito espaço para a internet crescer.

Da mesma forma, precisamos



despertar mais setores anunciantes

para a mídia on-line. É verdade que

setores como o bancário, o automo-

tivo, o de turismo, sem falar nos gran-

des varejistas, já descobriram há mui-

to tempo o potencial da internet como

mídia, mas ainda existem muitos ou-

tros, como o de bens de consumo, em

que há um país inteiro a ser ocupado.

Nesse sentido, os sinais são bas-

tante animadores. Empresas líderes

de bens de consumo, como a Unilever,

Nestlé, Procter&Gamble, johnsonS,

Johnson e outras têm envidado esfor-

ços muito grandes, desde 1996, para a

criação de produtos e ações na

internet, principalmente sites especí-

ficos, muito bem-feitos e inteligentes.

Mas elas ainda anunciam pouco na

própria internet, estando longe de ser

substanciais investidores em mídia in-

terativa. Ainda é grande o número de

empresas que criam sites próprios e

não os divulgam na própria internet, o

que seria uma medida efetiva e bas-

tante econômica para multiplicar o nú-

mero de visitas.

Cenp em Revista: Qual a relação dos

consumidores brasileiros com a internet?

Marcelo Santiago: É excelente. O rela-

tório do Nielsen/NetRatings de maio,

por exemplo, aponta que o Brasil man-

teve crescimento do tempo de nave-

gação individual domiciliar pelo quarto

mês consecutivo, chegando a quase

vinte horas e meia por mês. É mais do

que os índices observados na França,

Japão e Estados Unidos. Apenas Hong

Kong já superou esta marca, com 22

horas de navegação, e isso no auge da

epidemia da síndrome respiratória.



Pense no equivalente a este tem-

po de navegação em termos de ses-

sões de cinema, leitura de jornal e

revista e mesmo de programas de

TV. As pessoas passam cada vez

mais tempo on-line no Brasil.

O número de usuários ativos em

maio foi de 13,2 milhões e, segundo

o Comitê Gestor da Internet no Bra-

sil, o número de domínios.br chegou

a quase 930 mil em maio, um aumen-

to de 20% nos últimos doze meses.

Cenp em Revista: O perfil do usuário

da internet é mais qualificado?

Marcelo Sanflago: Sim. Se você tra-

balha com produtos e serviços para

as classes AB e não está na internet,

certamente está perdendo dinheiro.

Cenp em Revista: A ponto de deixar de

anunciar em outras mídias?

Marcelo Sanflago: De forma alguma

e em momento algum estou dizendo

para parar de anunciar em TV e ou-

tras mídias. Mas há uma parcela dos

clientes potenciais que você só vai

atingir convenientemente pela inter-

net. Este é o ponto. Uma das ex-

pressões da moda, hoje, além de

convergência, é cross media. Você tra-

balhar todos os meios de uma forma

unificada e inteligente, buscando

mais eficiência. Nós temos a con-

vicção de que há um potencial

enorme para a mídia on-line crescer.

Muitas marcas já estão fazendo

investimentos pensados, relevantes,



estudados, estratégicos na internet e

estão colhendo grandes resultados.

Mesmo porque, saindo da publici-

dade, não dá para imaginar a vida

sem internet, trabalhar sem e-mail.

Sinceramente, não sei como a gente

fazia. Veja o caso do imposto de

renda: 90% das declarações já são

enviadas via internet. O mesmo vale

para o internet banking. Há um uni-

verso todo e que já foi bem enten-

dido pela população, independente-

mente da sua classe de renda.

O que falta é a gente ajudar o

mercado a entender mais e enxergar

melhor a internet como meio viável

para ações de comunicação, marke-

ting e relacionamento. Este é o obje-

tivo da IAB Brasil, sempre lembrando

que se trata de um processo evolu-

tivo. Basta ver o que aconteceu com

a TV por assinatura. Se você for

olhar o perfil do usuário de TV por

assinatura, é praticamente o mesmo

do dos usuários de internet, só que a

TV por assinatura tem uma participa-

ção no bolo publicitário de quase 3%.

Ela se beneficia do formato, que é

preexistente, ou seja, o mesmo co-

mercial que eu uso no horário nobre

da TV aberta pode ser usado no

intervalo de Friends ou Lost na TV por

assinatura. Mas o perfil dos dois

meios é praticamente idêntico e com

uma desvantagem para a TV por

assinatura: seu público não cresce

ou cresce muito lentamente, en-

quanto a internet está num cres-

cimento bastante sustentável.

Cenp em Revista: A internet, como meio

de comunicação, já muito cedo não se

tomou demasiado concentrada em ter-

mos de atração de verba publicitária?

Marcelo Santiago: Ela se tornou

muito concentrada, não há dúvida

quanto a isso, pois a quase totali-

dade da verba publicitária é investida

em alguns poucos portais e pouquís-

simos sites independentes. Entre as

dezenas de países em que o Ibope

atua, o investimento publicitário em

internet no Brasil é dos mais con-

centrados. Isso não é um defeito das

medições. É assim mesmo.

Cenp em Revista: Que diferenciais a

mídia on-line pode oferecer?

Marcelo Sanflago: Um dos cami-

nhos é pensar na forma mais eficien-

te e econômica de atingir os consu-

midores ao longo do dia. Cada meio

tem os seus horários de pico - as

emissoras de rádio e jornais nas

primeiras horas da manhã, TV aberta

à noite e assim por diante. A internet

tem seu pico das 10 até às 22 horas,

uma audiência grande, forte, com

diferentes perfis. Sem dúvida nenhu-

ma é o meio que é mais consumido

durante o horário de trabalho, a pon-

to de algumas empresas até blo-

quearem o acesso dos seus funcio-

nários à maioria dos sites. Mas

como essa é uma atitude relativa-

mente rara, é uma oportunidade

única para se impactar o consumidor

em seu horário de trabalho.

Cenp em Revista: Mas o consumo de

internet ainda não é mensurado fora

do domicílio.

Marcelo Sanflago: É verdade, e este

é um ponto com que a IAB Brasil e

os veículos têm se batido: é preciso

medir o consumo de internet no am-

biente de trabalho. O Ibope concor-

da e já apresentou projeto para que

isso fosse feito, esbarrando em

problemas tecnológicos, de seguran-

ça e de custos de implementação.

Em termos de pesquisa, outra de-

manda muito forte é identificar quem

são os grandes anunciantes on-line.

Com uma pesquisa deste tipo dis-

ponível, as agências de publicidade

poderiam enxergar melhor quem

anuncia e quanto anuncia na internet.

Este número, hoje, não está claro. Nós

sabemos apenas porfeeling quem são

os grandes anunciantes na internet.



Cenp em Revista: E a situação dos

formatos comerciais na internet? Eles

já estão padronizados?

Marcelo Santiago: A padronização

de formatos é outro desafio. O co-

mercial de trinta segundos serve

para a Globo, para o SBT, para a TV

na Argentina, da mesma forma que

o cartaz de 32 folhas é sinônimo de

outdoor. Mas os formatos para a in-

ternet ainda não são tão bem defi-

nidos assim, e este é um desafio

para a IAB Brasil.

Em termos de padronização, no

final de 2003, começo de 2004,

reunimos os veículos e, baseados

na experiência da IAB nos Estados

Unidos, trouxemos para o Brasil os

modelos de padronização de

formatos.

Lá, eles trabalham com quatro for-

matos; aqui, chegamos a cinco, com

adaptações ao mercado local, que

são aceitos pelos principais veículos

da internet. Isso já tem quase três

anos e está chegando a hora de fazer

uma revisão, para saber se os

formatos são estes mesmos.

Cenp em Revista: Quais outras ações

da IAB Brasil você destaca?

Marcelo Santiago: Junto aos por-

tais, que são as principais audiên-

cias da internet, a entidade traba-

lhou numa reformulação da maneira

de medir os investimentos on-line no

Projeto Inter-Meios. Há três anos,

isso foi revisto, e hoje há métricas

com as quais o mercado concorda.

Em 1999, você ia a um evento e

diante da pergunta "quanto se in-

veste em internet", ouvia meia dúzia

de respostas diferentes. Hoje existe

um número com o qual o mercado

trabalha e que virou padrão.

Lançamos, também em 2003,

um código de ética para campa-

nhas de e-mail marketing, visando

auto-regulamentar a questão do

spam, tentando separar o joio do

trigo. O e-mail é uma ferramenta

superpoderosa de comunicação e

que não cresce mais pelo seu uso

indiscriminado.

É importante para a entidade

atuar nacionalmente. Por isso cria-

mos uma nova categoria de asso-

ciado, o sócio regional. Outra ini-

ciativa, esta em conjunto com a

ABA, Grupo de Mídia e Ibope, é a

proposta de inclusão na lista de

pesquisas recomendadas pelo

Cenp, aquelas relativas ao meio

internet.

Cenp em Revista: Há alguma

iniciativa direta da IAB Brasil para

anunciantes?

Marcelo Santiago: Nós procura-

mos atuar muito próximos dos

anunciantes, principalmente para

que saibam distinguir as empresas

fornecedoras de serviço de internet

profissionais das informais, que se

tornaram muito comuns dadas as

facilidades tecnológicas. A nossa

idéia é que o Cenp possa fazer um

trabalho específico de certificação

das agências profissionais, quali-

ficando-as para concorrências.



Ainda estamos discutindo esta pro-

posta dentro da IAB Brasil para

depois leva-la ao Cenp. A última

coisa que a gente quer, e isso no

passado foi um pecado da mídia

interativa, é essa coisa de criar um

mercado próprio, porque somos

diferentes. Nada disso. O mercado

é esse que está aí, que evolui, está

mudando, onde vamos nos inserir.

Há dinheiro novo, mas é muito

penoso obtê-lo. Nós temos de dis-

putar um pedaço da verba publici-

tária que já existe. Por isso é funda-

mental para a IAB Brasil estar próxi-

ma do Cenp, da ABA, do Grupo de

Mídia, IVC e demais entidades

representativas da indústria.

Cenp em Revista: Os links patroci-

nados podem ser considerados uma

forma de publicidade?

Marcelo Santiago: Na minha opi-

nião, sim, e acho isso da maior im-

portância.

Se se decidir que o link patroci-

nado não é publicidade e não deve

entrar no Projeto Inter-Meios, o mer-

cado não vai crescer. Eu acredito

pessoalmente - e esta não é uma

opinião oficial da IAB Brasil - que os

links patrocinados vão dar o grande

empurrão para quebrar a barreira dos

2% do Inter-Meios e crescer. No equi-

valente ao Inter-Meios dos Estados

Unidos, que é feito pela IAB e pela

Price-Waterhouse para medir os

investimentos em mídia on-line, che-

gou-se, em 2005, a US$ 12,5 bilhões

em investimentos, e mais de 40%

deste total se originou em sites de

busca. Vai ser um grande erro se o

mercado concluir que isso não é

publicidade e deve ser tratado à parte.

Cenp em Revista: Qual o papel dos

links patrocinados na mídia on-line?

Marcelo Santiago: Links patrocina-

dos são uma forma de inclusão pu-

blicitária e têm sido a grande loco-

motiva da mídia on-line, já atraindo

hoje, inclusive, muitos anunciantes

de grande porte. Eu diria que 90%

dos anunciantes de links patrocina-

dos do Google e do Yahoo são pe-

quenas e médias empresas - e essa

é uma ótima notícia para a internet.

Aquela empresa que não sabia que

podia fazer publicidade em internet

pode, agora, falar com o mundo in-

teiro pela internet. Talvez aquele di-

nheiro novo que a gente falou, que

não existe ou que é muito difícil de

ser obtido, venha para a internet via

links patrocinados.

Cenp em Revista: O sucesso do link

patrocinado não significaria um en-

fraquecimento do papel da agência?

Marcelo Santiago: De forma algu-

ma. São usos distintos de ferra-

mentas diferentes e complementa-

res. Você não consegue substituir a

emoção que se passa numa cam-

panha de formatos tradicionais da

internet - banners etc. O link patro-

cinado é muito voltado para a per-

formance, e o anunciante sempre

vai precisar de construção de mar-

ca, o que não se consegue passar

em três linhas de texto.

Cenp em Revista: Como e por que a

AMI, Associação de Mídia Interativa,

virou IAB, Interactive Advertising

Bureau Brasil?

Marcelo Santiago: A entidade foi

fundada em 1998, sendo presidida

até 2002 pelo Toninho Rosa, por

dois mandatos. Quando eu assumi,

ainda eram bem presentes os ecos

da crise que atingiu todas as em-

presas da nova economia, e isso se

refletiu na entidade. Mudamos tu-

do, até a sede. E nesse período

começamos a ter uma interlocução

maior com a IAB dos Estados Uni-

dos, até que decidimos fazer um

acordo com eles, tornando-nos o

capítulo brasileiro da entidade, da

mesma forma que em muitos

países do mundo.

O acordo foi assinado em fe-

vereiro último. •
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