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Meio & Mensagem — O que te motivou a concorrer à presi-
dência do IAB Brasil?
Pedro Cabral — Eu participo do IAB Brasil desde o 
começo, e sempre partimos do consenso de que esse 
setor deveria se unir. Para um mercado funcionar bem, 
a lógica é que a competição seja encarada como algo 
benéfico e que nunca seja predatória. Por isso, vários 
dirigentes de portais souberam sentar à mesa e discutir 
os rumos do mercado. Eu sempre estive muito próximo 
porque a AgênciaClick era, e continua sendo, a agência 
que mais compra mídia online no Brasil. Decidimos que 
precisávamos transformar a entidade no representante 
do mercado nacional e, por essa razão, procuramos 
deixar estipulado que a presidência sempre fosse con-
corrida em chapa única, contando com o apoio de todos 
os membros. No ano passado já haviam sugerido que eu 
fosse o presidente, mas tive de declinar da função porque 
era o meu primeiro ano à frente da Isobar e estava em 
constantes viagens. Neste ano era natural que eu fosse 
o presidente do IAB Brasil para que a entidade fosse de 
fato uma representação do mercado digital, tendo essa 
mescla de representantes.  

Pedro Cabral

Em busca  
do segundo bilhão
Disposto a diminuir a resistência da indústria brasileira de 
propaganda ao desenvolvimento das mídias digitais, Pedro 
Cabral, presidente da Isobar para a América Latina, assumiu 
no início do mês a presidência do Interactive Advertising Bu-
reau (IAB Brasil). Durante sua gestão, o publicitário pretende 
atuar em busca de que os investimentos nesses canais continuem crescendo de 
maneira expressiva e respondam por 7% do bolo publicitário até meados de 2011. 
Com isso, o setor faturaria cerca de R$ 2 bilhões, o dobro do montante movimen-
tado atualmente. “O marketing se transformou completamente, e os profissionais  
e anunciantes precisam se adaptar ao novo comportamento do público. É preciso cuidar para que as marcas 
estejam disponíveis com relevância no momento em que o consumidor achar conveniente”, diz. Entre seus 
objetivos estão ainda a realização de pesquisas e estudos que possam balizar o mercado e a criação de novos 
comitês regionais, tendo, inclusive, uma atuação mais estreita em meio à esfera pública, visando ao aumento 
dos investimentos do governo federal na internet e à existência de licitações para serviços de natureza di-
gital. Para Cabral, o Brasil é a bola da vez e precisa corresponder às expectativas mundiais também no que 
diz respeito ao desenvolvimento da publicidade. “O atraso não será perdoado. Por isso, levanto a bandeira a 
favor de um Brasil moderno e competitivo”, afirma.     

Mariana Ditolvo 
Fotos de Paulo Múmia

M&M — E o que muda na gestão tendo um profissional de 
agência no comando?
Cabral — Grosso modo, nada muda, mas acaba sendo 
uma sinalização para o mercado de que o IAB trabalha 
para a evolução do setor como um todo. Hoje, entre os 
associados, mais de 50% são agências. A bandeira da mi-
nha gestão no IAB Brasil é: o País não pode se submeter 
ao atraso. Modernizar o mercado da propaganda é uma 
questão de competitividade. Tendo em vista que o Brasil 
já soma cerca de 60 milhões de internautas e que somos 
o povo que mais tempo navega e que mais frequenta re-
des sociais, minha meta é preparar o terreno para que a 
mídia digital conquiste 7% do bolo publicitário, somando 
quase R$ 2 bilhões até a metade de 2011. 

M&M — Para que isso aconteça, o que falta mudar na cabeça 
dos profissionais e dos anunciantes, uma vez que a mídia 
digital se prova ano a ano e já tem claro qual o seu papel na 
comunicação? 
Cabral — No Brasil, temos um trade extremamente com-
petente e que foi muito bem-sucedido trabalhando no 
modelo que vigora ainda hoje. Por outro lado, há a cons-

ciência generalizada de que esse modelo que foi vencedor 
nas últimas décadas precisa ser modificado, pois não se 
sustentará. Mudar é difícil porque existem os receios 
naturais de que qualquer mudança pode abalar o equi-
líbrio conquistado pelo mercado. O que podemos fazer 
enquanto entidade é conversar, entender o consumidor 
e traçar caminhos que também podem ser vencedores 
levando em conta a transformação do consumidor. Não 
é papel do IAB ditar um novo modelo de negócios, mas 
sim dar suporte para a evolução natural do mercado. Os 
investimentos em digital estão crescendo e, em média, 
ultrapassam os 10% do bolo nos países desenvolvidos. 
As multinacionais presentes por aqui também irão 
exercer a pressão necessária para que o Brasil evolua 
nesse aspecto. O Brasil hoje está na crista da onda e, 
se trabalharmos direitinho, faremos parte de um País 
moderno e com potencial justificado.

M&M — Qual seria então o modelo ideal?
Cabral — O modelo ideal é ter o consumidor no centro do 
raciocínio. É preciso que haja uma mudança na maneira 
de pensar. O grande nó do modelo anual é a forma de 
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comissionamento sobre mídia, mas isso não quer dizer 
que o modelo baseado em bonificação por volume deva 
ser extinto. Só é necessário que isso seja revisto para que 
não vá de encontro à evolução e não gere a manutenção 
da concentração de mercado. O marketing foi completa-
mente transformado no século 21, e não se trata de uma 
mudança tecnológica, mas sim de comportamento. 

M&M — Nesta nova realidade, a internet é o centro da co-
municação?
Cabral — A internet, neste momento, está funcionando 
como ponto central da comunicação, mas não será assim 
para sempre. A interatividade é a grande revolução. 
A internet sai do computador e se amplia para outros 
dispositivos, e a capacidade de carregar conteúdos é a 
transformação. Hoje não basta escolher um canal e ati-
rar. É preciso pensar em como eu vou estar acessível ao 
consumidor em diversos contextos. Como ele vai saber 
que eu existo e como ele vai encontrar a minha marca 
quando precisar? Mais do que a internet, o ponto central 
é saber ser relevante. 

M&M — Quais as outras prioridades do seu mandato?
Cabral — Na última gestão, o Guilherme Ribenboim focou 
dois pontos muito importantes e sobre os quais pretendo 
continuar trabalhando. Um deles é a educação — questão 
que já vinha sendo trabalhada desde o mandato do Paulo 
Castro, em 2008 —, sendo que pretendo dar continui-
dade a iniciativas como a criação do curso de extensão 
em parceria com a FGV e o Meio & Mensagem, que 
já está em sua terceira turma e é um sucesso. Também 
temos proposta similar com a ESPM. Acredito que esse 
seja o caminho para formar profissionais que dominem 
a linguagem da interatividade e para que se constitua 
uma base sólida e construtiva. Outro ponto é a inclusão 
digital, já que, para trabalhar o mercado, precisamos 
ter massa crítica e uma representação fiel da sociedade. 
Acredito na inclusão digital como algo, por exemplo, 
mais imediato que a educação no que diz respeito à 
evolução do ser humano. Claro que não estou dizendo 
que uma coisa elimina a necessidade da outra, mas o 
imediatismo proporcionado pelo acesso à internet unido 
aos efeitos a longo prazo é de suma importância para o 
desenvolvimento do País. É importante que se derrube 
definitivamente a ideia de que a internet é elitizada. A 
rede vem se transformando em algo popular, e os consu-
midores de todas as classes estão conectados e abertos 
ao mundo. Só é preciso aproveitar a oportunidade para 
fazer uma propaganda moderna e bem-feita.  

M&M — E o que é fazer uma propaganda moderna e bem-
feita?
Cabral — A inclusão de pessoas das mais diversas camadas 
sociais é um tapete vermelho para a publicidade. Meio 
que por inércia, as informações sempre foram plantadas 
na cabeça dos consumidores através do sistema de co-
bertura e frequência. Antes, a comunicação bem-feita 
era aquela que gerava algum conhecimento e a intenção 
de compra, fazendo com que o consumidor fosse até o 
ponto-de-venda, que, por sua vez, era trabalhado para 
isso. Agora não é mais assim. O consumidor recebe a 
mensagem e não parte para o ponto-de-venda. Se a 
mensagem está no contexto, o consumidor abre a inter-
net e vai procurar mais informações sobre o assunto ou 
produto, sobre o concorrente, troca ideias com outros 
internautas, interage nas redes sociais com seus amigos. 
Cada vez mais as pessoas publicam sobre suas vidas e 
carregam as marcas com elas como parte de suas histó-
rias. Em toda conversa estabelecida, as marcas fluem. 

A quantidade de informação até a decisão de compra 
é muito mais ampla. Por essa razão, a comunicação 
bem-feita parte do princípio de que a marca deve estar 
on demand e preocupada com o que falam sobre ela, 
estando presente nas histórias, nos buscadores, estando 
encontrável, disponível e acessível. É um processo tático 
e estratégico de onipresença, utilizando todos os canais 
para que isso aconteça de forma contínua. É preciso 
ter autenticidade e transparência para que a marca não 
esteja sujeita ao poder do consumidor de colocar abaixo 
a hipocrisia e gritar: a marca está nua. As marcas vence-
doras são aquelas das quais o consumidor fala melhor. 

M&M — Além dos comitês já existentes, outros serão criados 
durante sua gestão?
Cabral — Começaremos a atividade do Comitê de Produto, 
pelo qual temos a intenção de reunir os profissionais de 
portais e agências para discutir a linguagem do que está 
sendo criado para a internet. Nossa ideia é entender 
se o que está sendo produzido representa aquilo que o 
cliente deseja e procura. Precisamos saber se a cadeia 

está satisfeita, e esse ecossistema inclui o consumidor, 
o anunciante, os veículos e as agências. A proposta é 
estabelecer quais as melhores ferramentas e os melhores 
formatos de propaganda e de conteúdo para atingir o 
consumidor sem causar nenhum tipo de interrupção. O 
que ele quer? Como quer contribuir? Como e quanto ele 
quer se relacionar com as marcas? Como ele se relaciona 
com o meio interativo? São perguntas que, uma vez res-
pondidas, poderão balizar o que é ou não comercializável 
neste cenário.  

M&M — E quanto às atuações regionais do IAB Brasil?
Cabral — Montaremos os comitês em Brasília e em Porto 
Alegre, por serem cidades envolvidas em uma série de 
atividades na mídia digital e palcos de uma grande quan-
tidade de eventos. A RBS, por exemplo, já é associada 
da entidade há bastante tempo e tem forte atuação no 
mercado nacional. Com isso, pretendemos aumentar 

nossa atenção ao mercado brasileiro, reafirmando nossa 
postura de representar o setor em âmbito nacional.

M&M — O Comitê de Brasília também visa a uma maior apro-
ximação com o governo federal?
Cabral — Sim. O IAB pretende dar continuidade à sua 
política de promover a inclusão digital no País e ainda 
queremos chamar a atenção do governo — como maior 
anunciante do Brasil — para a mídia digital. A ideia é que 
dessa forma consigamos fazer crescer os investimentos 
públicos em internet, por exemplo. Achamos importante 
ainda que o governo federal procure licitar os serviços 
digitais para que a compra de mídia digital não seja 
tratada como uma compra de tijolos. Para isso, iremos 
tentar nos reunir com representantes do governo e com 
os nossos associados locais. 

M&M — Está prometido para os próximos meses o resulta-
do de uma pesquisa de salários para buscar um equilíbrio 
profissional do setor. Que outras pesquisas deverão ser 
executadas durante o próximo ano?

Cabral — Os números são essenciais para o desenvolvi-
mento do mercado digital. Por isso, através do Comitê 
de Agências, estamos convidando todas as agências que 
atuam no setor a declararem seus investimentos em mí-
dia digital, suas receitas, números de funcionários e todas 
as informações necessárias para que possamos criar um 
ranking das maiores agências do País. A Fábia Juliasz, do 
Ibope e um dos vice-presidentes do IAB Brasil, também 
já está decupando um estudo que detalha os hábitos de 
consumo de mídia digital ao longo de 24 horas na cidade 
de São Paulo. Há ainda a intenção de atualizar um estu-
do que já fizemos algumas vezes sobre os resultados de 
campanhas que mostrem o quanto as inserções digitais 
agregam valor a uma ação. Por fim, apesar de ainda não 
ter certeza de como executaremos, pretendemos mostrar 
a importância de uma marca estar on demand, ou seja, 
os benefícios de fazer publicidade sendo uma marca 
disponível para o consumidor a qualquer momento. 

“O imediatismo proporcionado 
pelo acesso à internet é de suma 
importância para o desenvolvimento 
do País. É imprescindível que se 
derrube definitivamente a ideia de que 
a internet é elitizada. A rede vem se 
transformando em algo popular, e os 
consumidores de todas as classes estão 
conectados e abertos ao mundo. ”  
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