
Publicidade na rede cresceu 44%  
 
De carona na expansão do mercado de comércio eletrônico brasileiro, que cresceu 30% em 
2008, os investimentos em publicidade na grande rede aumentaram 44% no ano passado, 
segundo estudo da Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil). A pesquisa mostra que a 
internet foi, pelo segundo ano consecutivo, a mídia que mais cresceu no Brasil em 2008, 
movimentando cerca de R$ 760 milhões – 3,5% do volume total investido no País. Para 2009, 
a entidade estima manter o ritmo de crescimento e chegar a cerca de R$ 1 bilhão em 
investimentos.  
 
O estudo mostra que a web registrou uma audiência de 62,3 milhões de pessoas no ano 
passado, sendo 39% formada por indivíduos pertencentes à classe C. Tal percentual é visto 
como um reflexo claro do aumento nas vendas de computadores no País. De acordo com o 
instituto de pesquisas IDC, foram vendidos cerca de 12 milhões de PCs no Brasil em 2008.  
 
“Hoje, podemos dizer que a internet está consolidada como a segunda maior mídia em 
cobertura do País. As agências e anunciantes estão cada vez mais atentos às diversas 
oportunidades de investimento publicitário”, diz Guilherme Ribenboim, diretor geral do Yahoo! 
Brasil e América Latina e presidente do IAB Brasil.  
 
Segundo Ribenboim, o crescimento nos investimentos publicitários na internet tem relação 
direta com a expansão do comércio eletrônico no País. “Há alguns anos, somente as classes A 
e B compravam na web, mas isso vem mudando, o que comprova sua penetração cada vez 
maior. Hoje, grandes varejistas investem pesado na grande rede. Na medida em que o e-
commerce avança, aumenta o bolo publicitário na internet”, acredita.  
 
Para o executivo, 2009 promete ser um ano ainda melhor. “A tendência é de crescimento, 
principalmente pela chegada de grandes grupos varejistas ao mercado, como Casas Bahia 
(maior anunciante do País) e Wal-Mart, que lançaram recentemente suas operações na 
internet. Estimamos que, em 2009, a internet alcançará uma participação de 4,2% no total 
dos investimentos publicitários no País. Nossa expectativa é atingir um volume recorde de 
cerca de R$ 1 bilhão”, revela.  
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