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Criada em 1998, com o objetivo de promover especialmente a internet, hoje destino de 1,9% 
do bolo publicitário no País, a Associação de Mídia Interativa (AMI) passa a ser denominada 
como IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau Brasil), resultado de parceria internacional 
com uma entidade presente em 20 países.  
 
Do IAB Brasil fazem parte sites, agências de publicidade, fornecedores e até empresas de 
mídia, a exemplo da Gazeta Mercantil (Editora JB), que acaba de se associar. "Queremos 
promover a internet como um canal de mídia para marketing, relacionamento, entre outras 
estratégias", revela o presidente da associação, Marcelo Sant’Iago, que também é diretor de 
projetos especiais da AgênciaClick. O IAB, que tem sede nos EUA, está presente em países 
como Austrália, Cingapura, Espanha, França, Inglaterra, Itália, México e Porto Rico, entre 
outros mercados.  
 
"Com a parceria, poderemos favorecer os setores de estudos, pesquisas, criação, entre outras 
atividades dos nossos associados", comenta Sant’Iago. No fim de 2005, a internet 
representava 1,6% do bolo publicitário e no primeiro trimestre de 2006 saltou para 1,9%, 
informa. "Nossa meta, para este ano, é romper a barreira dos 2%", diz o presidente do IAB 
Brasil.  
 
Em 2004, os investimentos publicitários na internet foram da ordem de R$ 223 milhões, 
passando par R$ 266 milhões no ano passado. "Ainda é pouco, porque se trata de um meio 
com dez anos de vida. Mas a fase da estagnação já passou", menciona Sant’Iago.  
 
"Queremos fomentar a evolução da internet, trazendo uma forma mais acelerada de 
consolidação com esta parceria internacional." Em 2006, diz Sant’Iago, o meio internet deverá 
ter um crescimento de 25% a 30% dentro dos investimentos publicitários. Nos EUA o mercado 
fechou em US$ 12,5 bilhões, incremento superior a 30% em relação a 2004.  
 
A apresentação do IAB Brasil foi feita ontem, durante o lançamento do site da associação, que 
planeja organizar em agosto um evento em São Paulo com o CEO do IAB EUA, Greg Stuart.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


