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Aos 53 anos, usuário do Twitter, Linkedln e Facebook, Randall Rothenbergh é o presidente e 
chief executive officer do IAB (Interactive Advertising Bureau) dos Estados Unidos desde 
janeiro de 2007. A entidade reúne cerca de 400 empresas, entre anunciantes, editoras e 
agências que estão direta ou indiretamente ligadas à tecnologia e ao desenvolvimento da 
internet. O tempo todo online, com iPhone, Blackberry, Macbook, dois desktops em casa e dois 
no escritório, ele foi um jornalista entusiasmado nos assuntos tecnológicos. Trabalhou para o 
jornal The New York Times É para a Advertising Age. Antes de assumir o IAB, ele estava 
atuando na Booz Allen Hamilton, a empresa de consultoria, onde tinha o pomposo cargo de 
diretor sênior de capital intelectual. Na semana passada, Randall comandou a programação do 
Mixx 2009, a conferência e exposição organizada anualmente pelo IAB em Nova York, dentro 
da Advertising Week, que contou com cerca de 2 mil profissionais interessados em atualizai 
dados e fazer intercâmbio com foco na mídia digital. Entre as dezenas de palestras e 
apresentações, Randall concedeu entrevista ao propmark na qual afirmou que a internet é 
"complicada" para a compra e venda de espaço, "para as transações comerciais". 
 
Onde a humanidade está em termos de mídia? 
 
Obviamente no meio de uma enorme e histórica transformação. Basicamente sempre tivemos 
uma história caracterizada pela escassez de mídia. No passado, não tivemos muita mídia, nem 
muitos lugares para distribuí-la. Nos Estados Unidos, mesmo com a dimensão que o país tem, 
sempre só puderam existir três grandes redes de TV. Agora, estamos caracterizados pela 
enorme abundância e pela infinitude de mídia. O custo de criar e distribuir conteúdo de toda e 
qualquer espécie está chegando a zero, a uma margem de custo zero. É um processo 
econômico totalmente diferente quando você pode trabalhar em uma indústria caracterizada 
pela abundância de mídia. Quando você tem escassez você comanda os preços e quando você 



tem abundância, mais fornecedores, os preços caem. Essa é a grande mudança com a qual 
temos que lidar na mídia. 
 
Como a mídia digital foi afetada pela crise financeira internacional? 
 
A crise afetou o mercado publicitário globalmente e, só nos Estados Unidos, houve uma queda 
muito grande, as estimativas chegam a 15% neste ano, o que registra a maior queda de 
investi mentos desde a Segunda Grande Guerra. A mídia digital não ficou imune. Também 
houve queda. Devemos ter uma redução de 5% e isso tem um efeito negativo. Por outro lado, 
todos os tipos de mídia tiveram maior queda do que o meio digital. Jornais, revistas e rádio 
tiveram queda de 20% a 40% na comparação ano a ano. Isso significa que há uma enorme 
mudança de share de investimentos de marketing da mídia tradicional para a mídia online. 
Mesmo com o declínio podemos ver uma aceleração da migração para a mídia digital. Podemos 
terminar vendo 2008 e 2009 como os anos em que a mídia interativa cresceu 
significativamente. 
 
A crise afetou o uso da internet, o comportamento dos internautas? 
 
Não tenho certeza disso. Acho que o que vemos é que o comportamento normal do 
consumidor com a internet continua sendo acelerado. Não é claro para mim que tenha havido 
alguma mudança de comportamento por causa da crise. Sabemos que os consumidores ficam 
cerca de 30% do seu tempo online. Talvez as pessoas no trabalho fiquem mais tempo online. 
A realidade é que muitas pessoas usam a internet para buscar informações, o Facebook 
ultrapassou a marca de 300 milhões de usuários. A tendência é de acelerar o uso. Eu acho que 
as pessoas fazem mais compras, mais comparações de preços online, procuram promoções, 
mas não é claro para mim que a recessão tenha gerado um comportamento diferente do 
internauta. 
 
Atualmente quais são os principais desafios da mídia digital? 
 
Bem, há vários. Um deles é que ainda somos muito complicados para a questão venda e 
compra de espaço, para as transações comerciais. Não há muita clareza sobre mensuração de 
audiências e outras métricas. Há muitas dificuldades de planejamento e de fazer análises de 
custo. Isso é o principal desafio diante das considerações que estamos sempre ouvindo por 
parte dos anunciantes e das agências. É claro que é mais complicado viver em um mundo que 
te dá mais informações com um maior número de dados. O mundo da publicidade e do 
marketing tradicionais vive sob uma espécie de abrigo on de fica bem mais simples fazer 
coisas. A maioria dos negócios fica mais complicada se você tiver acesso a um maior número 
de dados e a mais oportunidades. O que está acontecendo no mundo digital não é diferente do 
que acontece em outros tipos de negócio amadurecido. O que precisamos é de trabalho em 
mensuração e é por isso que o IAB existe. 
 
Precisamos simplificar os processos de compra. Para anunciantes e agências e para muitas 
empresas de mídia tradicional, o advento das redes sociais também é um grande desafio, é 
bem diferente. O diálogo, a conversação em duas vias, é bem diferente da comunicação de 
mão única feita na publicidade de jornais, revistas e TV, por exemplo. Até todo mundo se 
ajustar, no caso editores, anunciantes e agências, este é um ambiente de oportunidades, mas 
ainda difícil. Eu acho também que há um gap de talento e de capacidades diante das novas 
tecnologias de vídeo, de mídia social, de desenvolvimento de sites. Tudo isso tem de ser 
integrado com os anunciantes de uma maneira que nunca existiu antes. Esses são os principais 
desafios. 
 
Na sua opinião, qual é o maior fenômeno da internet neste último ano? 
 
Acho que a maioria das pessoas diz que é o Twitter. O Twitter é a continuação da mídia social, 
do marketing social, das tendências de comunicação social que existem há muitos anos. Mas 
ele é a sensação, é sobre o que todo mundo tem falado neste último ano. Acho que o contínuo 
crescimento do Facebook também é um fenômeno, mas a resposta é o Twitter. 
 



A publicidade interativa está liderando uma revolução criativa? 
 
Acho que ela está começando a liderar. Esse foi o tema do nosso encontro do IAB deste ano. 
Tal vez seja ainda mais aspiração do que realidade. Uma das coisas que o IAB faz é mostrar 
cases criativos durante o Mixx que sirvam de exemplos para os anunciantes, agências e 
editores. O meio digital ainda não está liderando a revolução criativa, mas isto está prestes a 
acontecer. 
 
Qual sua opinião sobre a mídia tradicional? O papel vai morrer? 
 
Eu não consigo viver sem ler o New York Times de papel todas as manhãs. 
 
Isso faz parte da minha vida. Não posso ficar sem ler a Advertising Age impressa toda 
segunda-feira. Eu acho que é tolo dizer que o papel como uma mídia de distribuição vai 
morrer. Eu acho que há muitas mudanças. A circulação pode cair porque o preço da assinatura 
está mais caro e a possibilidade de você ver uma bela foto estampada em uma página bem 
diagramada, tudo isso pode acabar sendo considerado um ar tigo de luxo. 
 
Também há desafios para a mídia tradicional. É mais fácil manter revistas mensais somente no 
papel do que viver em um ambiente multimídia de contínua atualização. As empresas que 
editam versões impressas precisam mudar para desenvolver essas coisas, mas elas não vão 
embora do mercado. 
 
Quais as principais lições do Mixx 2009? 
 
Ouvi muito sobre a importância da criatividade. O Lucas Watson (diretor de estratégias digitais 
da Procter & Gamble) mostrou que 70% do valor gerado pela publicidade de um dos maiores 
anunciantes do mundo, inclusive pela publicidade digital, é gerado pela criatividade. Isso é 
uma grande lição. Não é uma questão de canais. Não é se você tem uma estratégia no Yahoo!, 
no Facebook, no Goo-gle ou no Twitter. É uma questão de boa comunicação. Essa é a lição 
mais importante. Outra lição destacada neste encontro é saber valorizar a idéia de que menos 
é mais. A simplicidade é importante. A tecnologia tem de ser criativa para te levar a idéias e a 
lugares criativos. 
 
Quais as principais diferenças entre o primeiro Mixx e a conferência deste ano? 
 
Eu não participei do primeiro, que foi em 2004. Mas acho que a grande diferença é que ele 
cresceu muito. Hoje temos mais de dois mil participantes e o nível profissional dos 
palestrantes é muito alto. Temos apresentações de ceos (chief executive officers), cmos (chief 
marketing officers) e presidentes das principais empresas do mercado. As pessoas também 
estão usando o Mixx para fazer grandes lançamentos internacionais. 
 
O Yahoo!, por exemplo, apresentou a sua nova campanha global de publicidade. Essa 
estratégia usada por grandes empresas está ficando mais rotineira na conferência do IAB. 
Além disso, as pessoas também sabem que o Mixx é o centro das ações da Advertising Week. 
As pessoas vêm para intercâmbio de idéias, de negócios. 
 
Quanto tempo você fica online diariamente? 
 
Provavelmente 24 horas por dia. Nunca estou offline. Tento dormir seis horas por dia, então 
seriam 18 horas. Eu tenho iPhone, Blackberry, Macbook, dois desktops em casa, dois desktops 
no escritório, é muita coisa.... 
 
Em uma única palavra, o que é internet? 
 
A internet é uma permanente oportunidade para as pessoas encontrarem o que elas querem, 
na hora em que elas querem e da maneira que eles querem.  
 
Mas, em uma palavra...  



 
Internet é internet! 
 
Propmark, São Paulo, 28 set. 2009, p. 14.  


