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O Interactive Advertising Bureau (IAB), entidade que repre-. senta o setor de internet no 
Brasil, escolheu a data de ontem, 25 de março, para celebrar seus dez anos de existência. A 
ocasião contou com evento pomposo em São Paulo e a presença de Franklin Martins, ministro 
da Secretaria de Comunicação Social (Secom). 
 
O dia do aniversário não foi escolhido por acaso. Ao fazer referência à rua 25 de março, 
popular região compras de São Paulo, o recado da entidade é que a internet, hoje, é uma 
mídia de massa, com cerca de 40 milhões de usuários. Em outras palavras, também alcança 
em cheio a classe C e, aos poucos, a D e a E. 
 
Se em números absolutos ela já pode ser chamada de gente grande, em negócios a web ainda 
engatinha. Em 2007, a internet obteve faturamento de R$ 527 milhões, ou 2,7% do mercado 
publicitário. 
 
Uma das esperanças de sites e portais para acelerar o crescimento do meio é ó avanço da 
inclusão digital no País. Por isso os executivos escutaram com atenção o ministro Franklin 
Martins dizer que faltam apenas ajustes jurídicos para, ser lançado oficialmente o projeto que 
promete levar a banda larga a todos os municípios brasileiros. Pelo acordo, já acertado entre 
governo e as empresas de telefonia fixa, as companhias se comprometem a oferecer internet 
rápida para 55 mil escolas públicas de todo o País, serviço fornecido gratuitamente por 18 
anos. A Contrapartida governamental foi flexibilizar a regra de instalação de Postos de Serviços 
Telefônicos (PSTs). "Essa foi a contrapartida, definida em razão de se avaliar que não havia 
mais muito sentido manter o posto como foco da universalização, mas sim a inclusão digital", 
afirmou Franklin Martins. Segundo Martins, o governo trabalha pela inclusão digital 
fomentando, por exemplo, a indústria de computadores, sem esquecer o caráter pedagógico 
da internet. 
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