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Aos 36 anos, o carioca Guilherme Ribenboim, diretor geral do Yahoo! para o Brasil e 
América Latina, termina no próximo mês de novembro sua gestão como presidente do IAB 
Brasil (Internet Advertising Bureau), entidade que reúne 128 associados. Na semana passada, 
o IAB Brasil organizou pela terceira vez consecutiva uma comitiva de 36 profissionais de 
agências, veículos e anunciantes para participar, em Nova York, do Mixx 2009, conferência e 
exposição organizada pelo IAB Estados Unidos. Usuário "não muito ativo" de Twitter, Linkedln 
e Facebook, trabalha no Yahoo! desde 1999. O Mixx tornou-se um referencial de networking 
entre os interessados nos desafios e soluções que a mídia digital enfrenta e proporciona. Na 
semana passada, entre as dezenas de apresentações da conferência em Nova York, o 
presidente do IAB Brasil concedeu esta entrevista ao propmark. Ele revela que está na hora de 
chamar o mercado para discutir modelos de remuneração, considerado por ele um dos 
principais desafios do setor, já que as agências de mídia tradicional não querem migrar para o 
mundo digital por questões de lucratividade. "Entre investir na internet e investir na TV, a 
margem de lucratividade da TV é muito maior", afirmou. Segundo ele, "não é à toa que existe 
agência online ou agência digital. É um buraco que existe no mercado". 
 
Onde a humanidade está em termos de mídia? 
 
Eu acho que a gente está em um momento interessante. Por um lado você tem o modelo 
tradicional de mídia, jornal, TV e revista, combinado com a internet. Você começa a ter a 
necessidade de fazer a sinergia entre os modelos tradicionais e os novos modelos, e na prática 
você está buscando onde o usuário está. Eu achei interessante uma apresentação que eu vi no 
Mixx porque me lembrou que antigamente a gente só fazia a venda de mídia em cima de 
target. Pouco a pouco a gente começa a transformar isso muito mais para o interesse das 
pessoas. A gente procura entender o interesse das pessoas para que a gente possa 
efetivamente mostrar para elas uma publicidade no momento certo dentro daquilo que elas 
estão buscando. A gente está nesta transformação. É a transformação de entender quem são 



os usuários, tentar vender um pouco mais baseado em interesse e não só baseado em 
demografia. A internet combina muito bem quando você casa com TV, rádio, jornal e revista. 
O mercado está combinando esse mix de ativos que as mídias oferecem. 
 
Como a mídia digital foi afetada pela crise financeira internacional? 
 
Eu acho que como em qualquer empresa ou indústria, a gente sentiu o impacto. A gente 
procurou tomar o cuidado de não incentivar o investimento em estratégias de performance que 
são muito mais mensuráveis. A gente não buscou fazer esse tipo de apoio porque não 
acreditamos que a mídia online seja uma mídia de crise, cíclica ou anticíclica. Ela é uma mídia 
que tem muita eficiência e que cada vez mais, ao longo dos anos, vai ganhar mais espaço. 
Sim, a gente foi afetado pela crise, sem dúvida nenhuma, mas acho que fomos menos 
afetados do que as outras mídias, as tradicionais. A gente continua sendo a mídia que mais 
cresceu no Brasil e que vai continuar sendo a que mais cresce. A gente acredita que vai 
crescer 30% neste ano versus o ano passado. O setor foi afetado, mas o caminho está sendo 
bem sólido. 
 
A crise afetou o uso da internet, o comportamento dos internautas?  
 
Sem dúvida. Acho que a internet, não só a internet, mas qualquer veículo, reflete muito o que 
está sendo discutido na sociedade. Por exemplo, serviços de conteúdo, grupos de discussão 
relacionados a assuntos econômicos, assuntos políticos, tudo isso é muito afetado quando você 
tem grandes movimentos acontecendo no planeta. A gente não escapa disso. Acho que o 
usuário buscou muito mais conteúdo relacionado à economia. Ele procurou entender como ele 
poderia se proteger. Os portais investiram muito em conteúdos que pudessem ser úteis nesse 
sentido. Acho que fomos nesse caminho. Isso afetou na utilização de conteúdo e também em 
buscas. As pessoas queriam entender o que é subprime e coisas do gênero. As buscas 
relacionadas à crise econômica aumentaram na época do pico e depois elas começaram a cair. 
Atualmente quais são os principais desafios da mídia digital? 
 
Temos alguns pilares que são desafiadores para a gente. O IAB se sustenta em cima de quatro 
pilares. A gente precisa crescer o investimento. A gente precisa melhorar a qualificação 
profissional das pessoas que trabalham com a internet. O terceiro pilar é a inclusão digital. A 
internet já alcançou 62.3 milhões de pessoas e este ano fecha com 69 milhões e alguma coisa, 
mas ainda tem muito caminho a percorrer. O quarto pilar é como a gente aumenta a 
representatividade das agências. Temos de falar mais sobre remuneração. O modelo brasileiro 
de remuneração das agências está calcado em cima de um modelo que, para a internet, 
muitas vezes é complicado. Se você perguntar para qualquer profissional de agência sobre a 
comparação de margem de lucratividade entre investir na internet e investir na TV, a margem 
da TV é muito maior. Dá dez vezes mais trabalho fazer uma campanha na internet do que 
fazer uma campanha na televisão. Com isso, o que acaba acontecendo é que a gente tem um 
budget enorme na mão de agências tradicionais, que não vão para a internet como deveriam ir 
mesmo sendo pressionadas pelos anunciantes para ir. Elas não vão porque o modelo destrói a 
remuneração das agências. A margem de lucratividade das agências acaba caindo se elas 
investirem mais em internet em detrimento de mídias mais tradicionais. 
 
Esse é um ponto que a gente falou pouco ao longo desse ano, mas que a gente vai ter que 
falar cada vez mais porque a gente precisa pensar sobre isso. Estrategicamente falando, temos 
de pensar como seria possível quebrar a resistência. Há grandes budgets saindo das agências 
tradicionais e indo para internet. Não é à toa que existe um tipo de empresa chamado agência 
online ou agência digital. É um buraco que existe no mercado. A agência digital se ocupa de 
uma oportunidade que é oferecida pelas agências tradicionais porque elas acabam não fazendo 
um trabalho que talvez elas pudessem fazer. Então as agências novas e empreendedoras 
veem essa oportunidade que as agências tradicionais não vão investir e que nós, agências 
digitais, vamos poder ocupar que é atender o anunciante que está disposto a colocar cada vez 
mais dinheiro na internet. Essa é uma oportunidade que as agências digitais enxergaram, 
ocuparam e eu acho que o próximo passo é a gente começar a quebrar a resistência das 
agências tradicionais para que elas possam investir cada vez mais no online. A remuneração é 
um problema clássico de modelo de negócio. É a margem de lucratividade. Se você perguntar 



para o diretor de mídia ou de atendimento ou o presidente de uma agência tradicional, ele vai 
dizer que a mídia televisão ou revista é mais lucrativa do que a online. Ainda não sabemos 
qual modelo de remuneração deve ser defendido. O nosso desafio é levantar esse tema. 
 
Na sua opinião, qual é o maior fenômeno da internet neste último ano? 
 
Nosso meio está sempre vivendo de hypes. Eu vou falar no nome do Twitter por uma questão 
natural, mas eu acho que o Twitter é apenas mais um exemplo de uma coisa maior que está 
acontecendo. Todo mundo está se transformando em uma mídia e o Twitter, assim como 
outras redes sociais, continua no processo de tornar essa capacidade mais expoente. Qualquer 
pessoa pode se transformar em um formador de opinião se tiver conteúdo para ser colocado 
em prática. 
 
A publicidade interativa está liderando uma revolução criativa? 
 
Eu acho que a gente está liderando uma revolução criativa no que tange a questão da 
estratégia porque a internet é o único meio onde efetivamente existe interatividade. O fato de 
cada um de nós ser uma mídia faz com que as empresas tenham um desafio adicional de ter 
de se comunicar conosco de uma maneira que nós também possamos ser um canal de 
comunicação dessas empresas. Nós todos somos canais de comunicação dos produtos que a 
gente consome e acho que nesse sentido, a internet está liderando uma revolução criativa. Na 
medida em que a Coca Cola se aproxima dos blogs e de que há fatos como o do Nescau, que 
gerou uma nova fórmula e que os consumidores fizeram um buzz na internet pedindo a 
fórmula antiga, na medida em que esse tipo de coisa acontece, a gente cria uma revolução. Do 
ponto de vista das peças publicitárias, acho que a gente ainda não chegou lá. Acho que a 
gente está caminhando, os portais permitem que as empresas sejam mais criativas, mas a 
tecnologia tem muito a evoluir pra gente chegar lá. 
 
Qual sua opinião sobre a mídia tradicional? O papel vai morrer? 
 
Eu não acredito na morte de nada que tem valor. O papel tem valor. Acho que tem muita 
gente que vai continuar lendo coisas no papel. Talvez ele se digitalize mais ao longo do tempo, 
mas não acredito necessariamente na morte do fundamento do jornal ou da revista porquê 
eles têm o caráter de aprofundar o debate enquanto a internet tem um caráter de dar uma 
visão mais superficial. 
 
Quais as principais lições do Mixx 2009? 
 
Eu não vejo uma grande diferença do que aconteceu nesse ano para a tendência do que a 
gente já via. A gente não vai sair daqui com uma grande sacada. A gente sai percebendo que 
o meio continua evoluindo, que temos um caminho muito grande para percorrer, que 
precisamos de fórmulas cada vez mais eficientes para conectar os anunciantes com seus 
públicos-alvos. 
 
Quais as principais diferenças entre o primeiro Mixx e a conferência deste ano? 
 
O nível de profissionalismo. Hoje é muito maior. A gente ganhou mais massa crítica. 
 
Quanto tempo você fica online diariamente? 
 
Estou 100% do tempo online. 
 
Em uma única palavra, o que é internet? 
 
É uma revolução.  
 
Propmark, São Paulo, 28 set. 2009, p. 15.  


