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INTERNET Publicidade mundial totaliza US$ 3,9 bi

Anúncios online
crescem 38%
Ligia Quimarães e
Paula Ganem

• SÃO PAULO E RIO. As re-
ceitas provenientes da pu-
blicidade online mundial su-
biram para US$ 3,9 bilhões,
no primeiro trimestre deste
ano, 38% acima dos US$ 2,8
bilhões registrados em igual
período do ano passado. Os
dados foram revelados por
pesquisa do Interactive Ad-
vertising Bureau (IAB). A
receita obtida no Brasil não
chega a representar 2% des-
se total.

Em comparação ao quarto
trimestre do ano passado, as
receitas subiram seis pon-
tos percentuais nos três pri-
meiros meses deste ano.

O crescimento da publi-
cidade online é atribuído a

dois fatores principais. Um
deles é a tentativa dos anun-
ciantes de atingir grupos es-
pecíficos de consumidores
pela internet e o outro re-
fere-se ao aumento do uso
da banda larga, que está
abrindo espaço para a pu-
blicidade em vídeo.

Um dos maiores sites de
buscas do mundo, o Google,
por exemplo, acaba de lan-
çar anúncios em vídeo no
modelo click-to-play.

- A diversificação dos for-
matos de publicidade online
vem atraindo novos anun-
ciantes - comenta o pre-
sidente do IAB Brasil, Mar-
celo Santiago. - Observa-
mos mês após mês a entrada
de marcas que não tinham
hábito de trabalhar na web.

De acordo com o presi-

dente do IAB Brasil, além
dos grandes investidores
nesse tipo de mídia - ban-
cos, montadoras e varejo -
outros segmentos como o de
produtos de consumo tam-
bém estão marcando pre-
sença na internet. Além dis-
so, também representam in-
cremento de receita os links
patrocinados nos sites de
busca mais conhecidos.

O crescimento da publi-
cidade online, contudo, teve
um impacto negativo em al-
gumas mídias tradicionais,
particularmente em jornais
e revistas. Esses dois tipos
de publicações tiveram tra-
balho para desenhar estra-
tégias online, para balancear
declínios na publicidade e
manter o leitor, já que um
número crescente de pes-
soas começa a buscar no-
tícias e informação pela in-
ternet.

O IAB publica essa pes-
quisa trimestral em conjun-
to com a consultoria Pri-
cewaterhouseCoopers.

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 jun. 2006, Economia, p. A24.




