
Ibope eRatings: 44% dos internautas em lojas online 
 
Medição de maio mostrou que número de internautas residenciais ativos chegou a 7,97 milhões. 
Nos rankings de domínios e propriedades iG mantém liderança  
 
O ranking do Ibope eRatings de maio mostrou que os internautas ativos atingiram 7,97 milhões, 
maior número desde o início das medições em setembro de 2000. Segundo o instituto, o 
crescimento de 2,5% sobre abril é ainda mais significativo quando confrontado com a manutenção 
do número de pessoas com acesso a Internet em residência, que continua ao redor dos 14,3 
milhões. Segundo Alexandre Sanches Magalhães, analista de internet do Ibope eRatings.com, está 
ocorrendo uma conversão de pessoas com acesso a Internet em internautas.  
 
Os usuários residenciais brasileiros voltaram a bater dois recordes: O primeiro em de tempo de 
navegação, que em maio foi de 11 horas e 26 minutos, 3,7% mais que as 11 horas e 1 minuto de 
abril. O destaque fica por conta dos homens entre 25 e 34 anos de idade, que navegaram 18 
horas e 37 minutos no período. 
 
O segundo record foi em alcance do comércio eletrônico, já que pela primeira vez desde o início 
das medições, 44% dos internautas ativos usaram este serviço, ou 3,5 milhões de pessoas. Este 
número foi 6% maior que o de abril de 2003, ou 19% mais que o de maio de 2002. 
"Tradicionalmente o brasileiro atinge novos patamares na procura pelo e-commerce em maio 
(dias das mães), patamar que é superado em agosto (dia dos pais), e volta a superá-lo em 
dezembro (natal)", analisa Magalhães.  
 
iG continua líder 
 
Os rankings de propriedades e domínios apresentaram poucas modificações. Nos dois o iG ocupa 
a primeira posição e o UOL, a segunda. 
 
Em propriedades o Yahoo! passou de quinto colocado em abril, para quarto em maio. Movimento 
contrário fez o Terra Lycos. 
 
Em domínios foram quatro modificações: yahoo.com.br subiu uma posição, de quinto colocado 
para quarto, trocando de posição com o domínio globo.com. Também trocaram de lugar o domínio 
google.com.br, que passou de sétimo para o sexto posto, e o kit.net, em movimento inverso. A 
diferença entre o IG e UOL recuou em relação ao mês anterior. 
 
Ranking de Propriedades 

 Propriedade  Audiência única 
(000) 

Alcance 
(%)  Posição 

 iG  5349 67,15  1 
 UOL 5295 66,48  2 
Globo.com 4506 56,56  3 
 Yahoo 4325 54,29  4 
 Terra Lycos 4277 53,69  5 
 MSN 3794 47,63  6 
 Google 3177 39,88  7 
 AOL Time 
Warner 2606 32,72  8 

 Microsoft 2346 29,45  9 
 CJB 
Management 1732 21,75  10 



Ranking de Domínios 
 

 Domínios  Audiência única 
(000) 

Alcance 
(%)  

 Posição 

 ig.com.br  5305  66,6  1 
uol.com.br  5247 65,87  2 
terra.com.br  3894 48,88  3 
yahoo.com.br  3851  48,34  4 
globo.com  3626  45,52  5 
google.com.br 2927 36,74  6 
kit.net  2790 35,02  7 
msn.com  2758 34,63  8 
bol.com.br  2515 31,57  9 
passport.com  2336 29,33  10 
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