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O IAB Brasil estima que a internet terá, neste ano, uma participação publicitária de 4,2% no 
total de investimentos publicitários, o que representa um volume de quase R$ 1 bilhão. No 
ano passado, a participação foi de 3,5% e teve um aumento de 44% nos investimentos, que 
foram de R$ 760 milhões. "Os números são positivos, mas estão aquém do potencial da 
internet, que precisa ser melhor explorada. Há um descasamento entre os dados de 
crescimento e os de investimento", disse Guilherme Ribenboim, presidente do IAB Brasil. 
 
Até dezembro de 2009, a base de usuários chegará a 68,5 milhões, o que representa um 
crescimento de 10% em relação a 2008, que foi de 62,3 milhões. 
 
De acordo com o IAB Brasil, a penetração da internet na classe C tende a continuar 
crescendo e deve chegar a 45% até o final do ano; ou seja, a cada duas pessoas dessa 
classe, uma será internauta. "A internet não é mais um meio de elite, mas um meio de 
massa", comentou Ribenboim. 
 
Segundo dados apresentados pela entidade, a prospecção para 2009 é que 80% dos usuários 
sejam das classes A/ B, 45% da classe C e 25% das classes D/E. "As classes A/B utilizam 
mais internet via mobile, porque esse consumidor tem um perfil mais engajado em novas 
tecnologias e tem mais acesso a elas. As classes C/D tendem a comprar mais computadores, 
mas a classe E ainda utiliza internet por meio de microempresas instaladas nas comunidades 
e favelas que não só vendem o serviço de internet, como comidas e currículo", observou 
Fabia Juliasz, vice-presidente de fornecedores do IAB Brasil. 
 
Dados da ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) e Suframa 
(Superintendência da Zona Franca de Manaus) mostram que no ano passado a venda de 
computadores foi 48% superior à venda de televisores, o que representa 12 milhões de 
unidades. 
 
O número de usuários únicos também tende a crescer neste ano. O IAB Brasil estima que até 
o final de 2009 serão 28 milhões de visitantes únicos residenciais, o que representa um 
aumento de 20% em relação a 2008, que teve 24,5 milhões. E a banda larga deverá chegar a 
87% em 2009. No ano passado, 83% da audiência ativa acessou a internet com conexões de 
alta velocidade. 
 
O Brasil continua liderando o ranking dos países que passam mais tempo conectados: 241148 
minutos por mês, ficando na frente de Reino Unido (24h37), França (24h35) e Espanha 
(24h06). "O Brasil é líder absoluto em internet. A rede social é uma nova plataforma, assim 
como em 2007 foi o MSN e em 2000, o e-mail. Mas o aumento da internet não se deve 
somente a isso", comentou Fabia. 
 
O avanço da internet móvel promete prosperar ainda mais neste ano. Hoje, 59,7% do 
território nacional é coberto pela rede 3G. E em janeiro deste ano, foram registrados 2,913 
milhões de aparelhos com a tecnologia. "A rede 3G não é somente em celular, mas em 
notebook e em netbook, o novo fenômeno; ou seja, amplia a audiência dentro de um 
domicílio e de uma empresa", explicou Paulo Castro, presidente do conselho e do comitê 
financeiro do IAB Brasil. 
 
IDENTIDADE 
 
Ribenboim também anunciou a nova logomarca do IAB Brasil, que foi criada nos Estados 
Unidos e que todos os 45 países onde o IAB está presente passarão a adotar devido ao 
alinhamento da associação. O site da entidade também foi reformulado pela Agência-Click e 
já está no ar (iabbrasil.ning.com). O IAB Brasil possui hoje 92 associados, entre eles iG, 
Terra, Globo.com, Microsoft Advertising, UOL, Click RBS, AgênciaClick, Hello e Tribo 
Interactive. 
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