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Com 40 milhões de usuários registrados em 2007,  IAB prevê investimentos de R$ 712 milhões 
até o final do ano 
 
A internet, que há tempos é considerada como o meio de comunicação do futuro, passa a ser 
vista também como o mais promissor canal de mídia para todos os perfis de anunciantes. Uma 
prova disso foram os dados apresentados pelo IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau 
Brasil) na semana passada sobre os investimentos no setor em 2007 e as estimativas para 
este ano.  
 
Segundo a entidade, esta foi a mídia que mais cresceu no ano passado, com participação de 
2,8% no bolo publicitário. Isso representa um aumento de 45,8% dos investimentos neste 
setor, ou seja, R$ 527 milhões. Em 2006, o valor injetado pelos anunciantes neste tipo de 
mídia foi de R$ 361 milhões. Até o final de 2008, o IAB Brasil prevê um aumento de 3,5% em 
share, com investimentos que alcançarão a marca dos R$ 712 milhões.  
 
Outro ponto colocado como importante na proliferação da mídia online foi o número de 
pessoas que tiveram acesso à internet em 2007: 40 milhões, sendo que 35% deste total foram 
usuários pertencentes à classe C. As classes A/B e D/E representaram, respectivamente, 50% 
e 13%. O prognóstico para 2008 é que 40% do total de usuários da internet sejam da classe 
C, 47% das classes A/B e os mesmos 13% das classes D/E. 
 
De acordo com Paulo Castro, presidente do IAB Brasil, "a internet representa hoje a segunda 
mídia de maior abrangência no País, perdendo apenas para a TV aberta. Esses 40 milhões de 
usuários colocam o Brasil como um dos sete maiores países interativos do mundo", disse. O 
executivo reforçou ainda que é preciso elevar o nível de discussão quando se fala em 
publicidade interativa. "Temos dois mitos para derrubar: um é que a internet não tem massa 
crítica. Tem sim. O outro, é dizer que essa é uma mídia elitizada, pois não é. Cada vez mais 
temos pessoas das classes C, D e E na rede", comentou Paulo. 
 
Entre os maiores anunciantes da internet estão os setores varejista, automotivo e financeiro. 
No ano passado, uma campanha que teve bastante impacto foi a do lançamento do modelo 
Punto, da montadora italiana Fiat. A ação mobile, que podia ser vista pela internet, acessada 
do celular ou de um computador, registrou que mais de 280 mil internautas experimentaram 
as inovações do novo carro e as visitas ao hotsite desenvolvido pela agência bateram a casa 
de um 1,5 milhão. "A internet hoje é a mais onipresente das mídias", afirmou o presidente do 
IAB. "Na internet você trabalha formatos múltiplos, com flexibilidade, e tem um custo muito 
menor. Outra vantagem é que na internet você tem como medir precisamente a audiência do 
seu trabalho. Na internet você compra uma audiência real, enquanto que nos outros meios a 
audiência é projetada", disse Ana Maria Nubié, vp de atendimento da AgênciaClick.  
 
Outro fator que promete traçar um novo panorama para os investimentos na internet é a 
ampliação da cobertura dos celulares. "A tendência será cada vez mais acessar a internet pelo 
celular. Quando o sistema 3G estiver totalmente implementado, permitirá maior agilidade no 
acesso e o número de pessoas que passarão a utilizar essa mídia dará um salto enorme, pois 
hoje em dia todo mundo tem celular, independentemente da classe social", disse Juarez 
Queiroz, ceo do portal Globo.com. "A vantagem da internet é que você pode colocar o vídeo de 
sua campanha, banners, além de criar formas inovadoras de comunicação. No mês de 
janeiro, por exemplo, o Globo.com teve 50 milhões de vídeos acessados. Essa audiência 
ultrapassou à de música", completou Queiroz. 
 
Mídia de oportunidade 
O internauta residencial brasileiro é o que passa mais tempo conectado à internet, superando 
países como Estados Unidos, França e Itália. O Ibope Net/Ratings registrou, em janeiro de 
2008, tempo médio mensal de 23 horas por pessoa - três horas a mais que os franceses, 
quatro a mais que os americanos e nove a mais que os italianos.  
 



Segundo o ceo do Globo.com, um ótimo momento para se investir nesse meio será durante os 
Jogos Olímpicos de Pequim, na China. "Em função dos horários, essa será uma Olimpíada de 
internet para os brasileiros. Esse será o maior canal de cobertura dos Jogos e certamente o 
que terá mais acessos. O anunciante que investir na mídia online terá um grande retorno". 
Mesmo aparecendo em sexto lugar na preferência dos anunciantes no momento de mostrar 
seu produto ao mercado, a internet foi o meio de comunicação que teve o maior índice de 
faturamento no ano passado em relação a 2006, 45,8%. Segundo dados do IAB, a variação 
dos outros meios foi: Cinema (23,1%), TV Paga (20,6%), Jornal (15,2%), TV Aberta (8,7%), 
Revista (7,2%). Guias e Listas (-13,3%) e Mídia Exterior (-16,3%). A entidade também 
registrou um aumento na contratação de serviço de banda larga, que em dezembro teve 
audiência ativa de 79%. Até o final de 2008, o número de pessoas que acessam a internet por 
meio desse serviço deve chegar a 82%.  
 
IAB completa 10 anos 
 
O IAB Brasil foi fundado em 1998 com o objetivo de incentivar, promover, desenvolver e 
regulamentar o uso dos meios interativos para ações de comunicação e marketing. 
Atualmente, possui mais de 80 associados, entre eles Google, Yahoo!, Globo.com, Editora 
Abril, UOL, MSN, além de agências como AgênciaClick, Ogilvy Interactive, Talent, Hello 
Interactive, JWT, One Digital entre outras. Em 2008, a entidade completa 10 anos e promove 
uma série de eventos comemorativos, que começam no dia 25 de março com a presença do 
ministro da Secretaria da Comunicação Social, Franklyn Martins. Nesta data também haverá o 
lançamento de uma ampla campanha publicitária institucional, apenas na internet, sobre as 
vantagens dos investimentos em mídia online. Além disso, ao longo do ano, o IAB fará 
seminários em empresas e agências de publicidade para levar o conhecimento desse segmento 
para o anunciante e também está previsto o lançamento de um glossário de termos de 
métricas online para melhor compreensão dos termos utilizados por esse meio.  
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 10 mar. 2007. p. 10. 


