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O Brasil tem atualmente 33 
milhões de pessoas que acessam 
a internet e deve chegar aos 37 
milhões até o fim de 2007. Além 
disso, o internauta brasileiro é um 
dos que passam mais tempo co-
nectados: em abril, o tempo mé-
dio foi de 21 horas e 43 minutos 
ao mês por usuário residencial. 

Esses e outros números fa-
zem parte da primeira edição 
da pesquisa Indicadores de 
Mercado, realizada pelo Internet 
Advertising Bureau Brasil (IAB). 
A idéia é a de que o estudo passe 
a servir de referência sobre o 
mercado brasileiro de internet, 
tanto que haverá atualização 
mensal do número de internau-
tas, e a cada trimestre será feita 
uma avaliação geral dos dados. 

“Nossa intenção é a de que 
os indicadores sejam uma fonte 
de referência, para que tanto a 
imprensa como os anunciantes 
saibam exatamente qual é o tama-
nho de nosso mercado”, explica 
Lílian Viana, diretora do comitê 
de marketing do IAB Brasil.

Acessível no site da entidade 
(www.iabbrasil.org.br), a pesqui-
sa se baseia em números disponi-
bilizados pelo Ibope/Net Ratings 
e pelo Projeto Inter-Meios, 
entre outras fontes de informa-
ções. Também traz projeções 
sobre cada um dos dados apre-
sentados, de acordo com análi-
ses feitas por representantes do 
mercado que atuam nos comitês 
de trabalho da associação.

Além do número de usuários, 
o relatório informa: a quantidade 
de visitantes únicos residenciais 
e seu crescimento mensal; o 
tempo médio de navegação; o 
crescimento anual do número de 
conexões em banda larga no País; 
e dados de participação do meio 
nos investimentos publicitários.

Esta primeira rodada da pes-
quisa dá conta de que, nos últimos 
quatro anos, a quantidade de in-
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Evolução anual do número de internautas 
e previsão do IAB Brasil para 2007
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Evolução anual do número de  
conexões em banda larga

ternautas (incluindo pessoas que 
acessam a rede de seus locais de 
trabalho, escola e outros pontos 
fora do domicílio) cresceu 67% 
(ver quadro 1). O volume de co-
nexões em banda larga aumentou 
40,1% entre dezembro de 2005 e 
dezembro de 2006, e a penetração 
do serviço saltou de 2,2% para 3% 
no período (ver quadro 2).

Segundo o Ibope/Net Ra-
tings, em dezembro de 2006 a 
quantidade de visitantes únicos 
que acessaram a internet de suas 
residências atingiu 14,4 milhões, 
e a estimativa do IAB é que esse 
número pule para 18 milhões em 
dezembro de 2007 (ver quadro 
3). Apenas em abril foram regis-
trados 15,8 milhões de visitantes 

únicos, 15% a mais do que em 
abril de 2006 (ver quadro 4).

Em termos de investimentos 
publicitários na internet, de acor-
do com o Projeto Inter-Meios 
(ver matéria na pág.28), em 
2006 foram contabilizados R$ 
361 milhões — valor que não in-
clui as verbas investidas em sites 
de busca e links patrocinados, 
que só começaram a ser medidos 
neste ano (ver quadro 5). A 
estimativa do IAB Brasil é a de 
que o faturamento publicitário 
da internet cresça em torno de 
30% em 2007. A meta da enti-
dade é elevar a participação do 
meio no total do bolo publicitário 
(atualmente na casa dos 2%) 
para 3,5% até o fim de 2009.
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