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Eleito presidente do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau Brasil) no último dia 31 de 
outubro, Osvaldo Barbosa de Oliveira, diretor-geral da Microsoft Online Services Group, 
apresentou nesta terça-feira, 21 de novembro, seus planos para o futuro da entidade, cujo 
novo estatuto prevê mandatos de um ano e alternância no cargo entre os dirigentes de seus 
nove sócios plenos (AgênciaClick, Globo.com, Google, IG, MSN, Terra, Tribo Interactive, UOL e 
Yahoo!). 
 
O principal objetivo do IAB Brasil para o curto prazo é aumentar a fatia da internet na divisão 
do bolo publicitário brasileiro. “Com 32 milhões de internautas e sua alta penetração nas 
classes A e B, consideramos a internet como a segunda maior mídia de massa do Brasil e 
acreditamos que o share de cerca de 2% não corresponde corretamente à força do meio”, 
argumenta Oliveira, comparando com os índices de 10,5% da Inglaterra; 9% do Canadá; 7% 
da França; e 5,5% dos Estados Unidos. 
 
A meta da nova gestão do IAB Brasil é trabalhar para que o share da internet esteja entre 
3,3% e 3,5% até 2009. A projeção leva em conta um crescimento médio do mercado 
interativo de 30% a 40% ao ano e a atração de novos clientes, como os pequenos e médios 
anunciantes e as verbas destinadas ao marketing direto e às promoções. 
 
A internet fechou o primeiro semestre de 2006 com participação de 1,9% no bolo publicitário 
nacional, o que corresponde a R$ 158 milhões, apresentando um crescimento de 32% em 
relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o desempenho do total do mercado foi 
17% maior.  
 
Em agosto o índice da mídia interativa já estava em 2,3%, o que alimenta as projeções do IAB 
Brasil de fechar o ano com faturamento de R$ 360 milhões. 
 
Para posicionar a internet como segunda maior mídia de massa do Brasil, atrás apenas da TV 
aberta, Oliveira compara os 32 milhões de internautas aos totais de telespectadores da TV 
paga e de leitores de jornais e revistas. Entre os planos para disseminar esse conceito pelo 
mercado estão o de um grande evento anual, a ser realizado a partir de março de 2007, e o de 
um prêmio voltado à publicidade interativa. 
 
Segundo os dados apresentados por Oliveira, dos 32 milhões de internautas brasileiros, 24 
milhões acessam de casa, 14 milhões têm acesso no trabalho e 20 milhões entram na internet 
de outros locais, como ambientes públicos e universidades. Realidade que confere importância 
ainda maior ao início da medição de audiência nos ambientes de trabalho, prometida pelo 
Ibope para o segundo semestre do ano que vem. 
 
Oliveira terá a seu lado na diretoria executiva do IAB Brasil três vices-presidentes: Marcelo 
Marzola (diretor-executivo da Predicta), Maurício Palermo (diretor comercial do Terra) e Raul 
Orfão (sócio-diretor da Tribo Interactive). A entidade também prepara-se para contratar um 
diretor-executivo. 
 
Fundado em 1998 como AMI (Associação de Mídia Interativa), o IAB Brasil vinha sendo 
presidido por Marcelo Sant´Iago, diretor de projetos especiais da AgênciaClick, que passa a 
comandar o recém-criado Conselho Consultivo da entidade. 
 
Também foram instituídos na atual gestão sete Comitês, dirigidos respectivamente por: Enor 
Paiano, diretor comercial do UOL (Veículos); Lílian Viana, gerente de trade marketing do Terra 
(Marketing); Olavo Ferreira, diretor comercial do Yahoo! (Ética); Cris Rother, sócia e diretora 
de mídia da Lov (Métricas); Maurício Palermo, diretor comercial do Terra (Relações 
Institucionais); Alexandre Kavinski, ceo da Hotlist (Search Engine Marketing). O sétimo 
Comitê, dedicado às Agências, ainda não teve o nome de seu representante definido. 
 



O IAB tem 300 empresas interativas associadas nos Estados Unidos e presença em 24 países. 
No Brasil são 60 afiliados entre sites, portais, agências, empresas de tecnologia, consultorias e 
produtoras. 
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