
Gráfico 2 — Crescimento do número de internautas 
residências ativos e tempo de uso da internet 

residencial, por pessoa

O ano de 2007 representou, 
de longe, o período de maior cres-
cimento da internet brasileira. 
Considerando a população que 
tem 16 anos de idade ou mais, o 
Brasil terminou 2007 com 39,9 
milhões de pessoas acessando
a rede, incluindo todos os am-
bientes, como residências, tra-
balho, escolas e lan houses (ver 
gráfico 1). A internet domiciliar 
e o acesso em locais públicos 
registraram os maiores cresci-
mentos do número de usuários. 
Os principais motivos foram a 
maior facilidade para a aquisição 
de computadores e conexão ban-
da larga e o crescimento do uso 
de lan houses. 

O total de residências com 
acesso à internet passou de 6,5 
milhões no quarto trimestre 
de 2006 para 9,3 milhões no 
mesmo período do ano passado, 
conforme a pesquisa GNetT 
– Global Internet Trends, do 
Ibope//NetRatings. A quantidade 

Tabela 1 — Investimento publicitário do setor  
(4º trimestre — 2006 X 2007)

Setor econômico: internet — em R$ (mil)

Meio Out./06 a 
Dez./06

Out./06 a 
Dez./06

Part. (%) 
2007

Var. (%)

Cinema 5.625 10.525 3 87

Jornal 41.868 66.900 20 60

Outdoor 11 49 0 339

Rádio 7.076 8.519 2 20

Revista 22.072 25.423 7 15

TV 103.349 175.052 51 69

TV por assinatura 50.001 56.600 16 13

Total 230.001 343.069 100 49
Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution 37 mercados – 2007 e 29 mercados para TV – 2006 
1ª remessa, janeiro/2008 (ver metodologia)

Tabela 2 — Investimento publicitário no Brasil  
(4º trimestre — 2006 X 2007)

Total — em R$ (mil)

Meio Out./06 a 
Dez./06

Out./06 a 
Dez./06

Part. (%) 
2007

Var. (%)

Cinema 66.648 100.995 1 52

Jornal 3.680.096 4.701.473 30 28

Outdoor 22.510 14.579 0 -35

Rádio 508.482 588.344 4 16

Revista 1.160.343 1.567.405 10 35

TV 5.452.505 7.649.201 48 40

TV por assinatura 936.784 1.211.384 8 29

Total 11.827.368 15.833.381 100 34
Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution 37 mercados – 2007 e 29 mercados para TV – 2006 
1ª remessa, janeiro/2008 (ver metodologia)

Tabela 3 — Investimento publicitário por categoria  
(4º trimestre — 2006 X 2007)

Setor econômico: internet — em R$ (mil)

Categoria Out./06 a 
Dez./06

Out./06 a 
Dez./06 Var. (%)

E-commerce 47.384 64.418 36

Institucional/internet 26.360 32.617 24

Provedor 82.389 177.433 115

Site 73.869 68.600 -7

Total 230.001 343.069 49

Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution 37 mercados – 2007 e 29 mercados para TV – 2006 
1ª remessa, janeiro/2008 (ver metodologia)

Tabela 4 — Maiores anunciantes do Setor 
(4º Trimestre — 2006 X 2007)

Setor econômico: internet — em R$ (mil)

Três maiores 
anunciantes em 2007

Out./06 a 
Dez./06

Out./06 a 
Dez./06 Var. (%)

UOL 46.114 83.960 82

iG 18.368 47.048 156

Terra 26.863 34.888 30
Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution 37 mercados – 2007 e 29 mercados para TV – 2006 
1ª remessa, janeiro/2008 (ver metodologia)

Internet bate recorde de expansão
Rede mantém crescimento muito acima dos índices observados na economia brasileira

de pessoas de 2 anos de idade 
ou mais com acesso à rede em 
residências, no mesmo período, 
saltou de 22,1 milhões para 32,1 
milhões. Entre essas pessoas 
com acesso, o número das que 
efetivamente usaram a internet 
residencial no Brasil aumentou 
50% entre janeiro de 2006 e 

janeiro de 2007, ao passar de 
14 milhões para 21,1 milhões de 
usuários únicos. 

Esse crescimento é bastante 
superior ao registrado em anos 
anteriores, como mostra o grá-
fico. Em fevereiro deste ano, o 
número de usuários residenciais 
ativos cresceu ainda mais, che-

Fonte: Ibope//NetRatings – GNetT (Global Internet Trends)

Gráfico 1 — Crescimento do número de pessoas 
com acesso à internet em qualquer ambiente

Fonte: Ibope//NetRatings – NetView

Investimento publicitário 
na web em curva ascendente

gando a 22 milhões, aumento de 
57% em relação a fevereiro do 
ano passado. Em 2008, o tempo 
médio de navegação mensal por 
pessoa também vem crescendo, 
chegando a marcar 23h12min em 
janeiro e 22h24min em fevereiro 
— o maior entre os dez países 
acompanhados pela pesquisa.

Esse tempo médio do inter-
nauta brasileiro tem crescido 
à medida que aumenta o uso 
da banda larga, já que o tempo 
online em conexões rápidas é 
superior ao da linha discada. 
Do total de usuários domici-
liares ativos mensais, 79% já 
navegam por meio de banda 

A internet brasileira vive 
seu melhor momento de 
crescimento, reflexo de uma 
conjunção de muitos fatores: 
desejo latente de ter acesso; 
equipamentos cada vez mais 
potentes com preços baixos; 
barateamento do acesso via 
conexões rápidas e ofertas 
tripleplay; financiamentos 
fartos para a compra ou troca 
do equipamento básico para 
o acesso à internet (o com-
putador de mesa); políticas 
governamentais para aumen-
to do número de pontos de 
acesso em escolas, bibliotecas 
e telecentros; e aumento da 
oferta em locais pagos, como 
lan houses e cybercafés.

Essa exuberância no setor 
tem reflexo também no au-
mento da briga pelo consumi-
dor, traduzida no crescimento 
do investimento publicitário. 
Comparando-se o último tri-
mestre de 2007 com o mesmo 
período de 2006 (ver tabelas 
1 e 2), verifica-se que o setor 
de internet aumentou seus 
investimentos publicitários 
em 49%, enquanto o total de 
verba publicitária investida no 
Brasil cresceu 34%. É natural 
que haja esse movimento, pois 

a internet é uma mídia que ganha 
novos clientes a cada dia e está 
longe de estabilizar o número de 
usuários no País.

A categoria que mais aumen-
tou seus investimentos publici-
tários foi a dos provedores de 
acesso, porta de entrada dos 
novos usuários para essa mídia. 
A tabela 3 mostra que foi essa ca-
tegoria que puxou o crescimento 
para cima, pois as demais, como 
e-commerce ou empresas divul-
gando propaganda institucional, 
ampliaram seus investimentos 
abaixo da média de 49%. O setor 
de sites — investidor publicitário 
muito ativo no início da internet 

no Brasil — foi o único que de-
cresceu nominalmente sua verba 
publicitária.

Anunciantes
Entre os maiores anuncian-

tes na internet em 2007 apare-
cem três grandes provedores 
de acesso, dois brasileiros e um 
espanhol. O maior investidor foi 
o portal e provedor de acesso 
UOL. Porém, o maior crescimen-
to na verba publicitária foi do iG, 
portal bastante identificado com 
o serviço de provimento gratui-
to, que tenta surfar essa onda 
de crescimento da classe C na 
internet (ver tabela 4).



Metodologia
Os estudos da Análise Seto-

rial Ibope/Meio & Mensagem
são preparados pelos analistas 
do Ibope com base nos dados 
produzidos por esta empresa e 
fontes secundárias. As principais 
pesquisas citadas são:

Target Group Index: Realizado 
em 58 países, o estudo permite tra-
çar perfil completo do consumidor, 
integrando o que ele pensa, faz, con-
some, lê e assiste. Presente no Brasil 
desde 1999, representa indivíduos 
entre 12 e 64 anos nas principais 
regiões metropolitanas do País.

Monitor Evolution: Ferra-
menta de análise de investimento 
publicitário para os meios TV 

aberta, TV por assinatura, rádio, 
jornal, revista, outdoor e cinema. 
Permite acompanhar o desem-
penho de comunicação de cada 
produto e compará-lo ao de seus 
concorrentes. Para o cálculo são 
utilizadas as tabelas de preços de 
cada veículo vigentes na data da 
coleta, sem aplicação de descon-
tos. Em agosto de 2007, o Ibope 
lançou o Monitor Evolution. Os 
dados de cinema e ampliação 
de cobertura de rádio estão dis-
poníveis desde 2006. A inclusão 
de oito mercados para TV está 
disponível desde 2007

Ibope//NetRatings: Joint 
venture entre o Ibope e a Niel-

sen//NetRatings, líder mundial 
em mensuração do comporta-
mento dos usuários da internet. 
A empresa está presente em dez 
países por meio do maior painel 
de internautas do mercado, com 
mais de 200 mil colaboradores 
(aproximadamente 5 mil no 
Brasil).

Internet Pop: Mapeamento 
dos hábitos de uso de internet 
realizado em nove regiões me-
tropolitanas (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Recife, 
Salvador, Porto Alegre, Curitiba, 
Brasília e Fortaleza). Ao todo são 
17 mil entrevistas, com população 
acima de 10 anos.

larga, com um tempo médio de 
25 horas mensais por pessoa, 
conforme o relatório Banda 
Larga, do Ibope//NetRatings, 
de janeiro de 2008. 

Dos usuários de banda larga 
em residências, 51% são do 
sexo masculino, com maior 
alcance entre as faixas etárias 
com mais de 35 anos. Mas o uso 
de banda larga pelas mulheres 
tem crescido acima da média. 
Entre janeiro de 2007 e janeiro 
de 2008, aumentou em 67% o 
total de mulheres que navegam 
mensalmente por meio de banda 
larga em residências. Entre os ho-
mens, a evolução foi de 60%. As 
conexões por cabo responderam 
pela maior parte do crescimento 
feminino (ver gráfico 2).

Os domicílios com conexão 
por banda larga têm em média 
mais pessoas da família fazendo 

Gráfico 3 — Composição do perfil dos 
internautas brasileiros, por classe social

Fonte: Ibope Mídia – Internet Pop – 18ª e 19ª

o uso da internet residencial 
do que os que se conectam por 
linha discada. Portanto, a quan-
tidade de usuários de internet 
residencial seria ainda maior 
se o serviço de conexão rápida 
chegasse a todos os municípios 
brasileiros, alcançando mais 
pessoas da classe C do interior 
do Brasil. Nesses municípios, em 
que há dificuldades de conexão 
rápida domiciliar, predomina a 
utilização de lan houses.

Classe C
Os dados da última pesquisa 

Internet Pop, de outubro de 
2007, mostram que a classe C 
é a que mais tem contribuído 
para o crescimento do número 
de usuários de internet nos 
últimos meses. A Internet Pop, 
realizada pelo Ibope Mídia em 
nove regiões metropolitanas 

brasileiras, registrou que 45% da 
população de 10 anos de idade 
ou mais dessas regiões têm aces-
so à internet. Um ano antes, esse 
índice era de 39%.

A classe C, entre 2006 e 
2007, foi a que mais cresceu 
em número de pessoas com 
acesso à internet e a única a 
ganhar participação: passou 
de 34% para 37% do total de 
pessoas com acesso à internet, 
aproximando-se da participa-
ção da classe B, que perma-
neceu em 41%. Isso significa 
que, de um universo de 20,3 
milhões de pessoas de 10 anos 
de idade ou mais com acesso 
em nove regiões metropolita-

nas, 7,5 milhões são da classe 
C (ver gráfico 3).

Com isso, no final de 2007 a 
participação conjunta das classes 
C, D e E igualou-se pela primeira 
vez à participação das classes A 
e B. A tendência é que, a partir 
de agora, a população C, D e E 
passe a ter maior participação na 
internet que as classes A e B.

A participação da classe C 
cresceu sobretudo em residên-
cias e em outros locais, como 
lan houses, enquanto a classe B 
conseguiu equilibrar sua parti-
cipação mesclando estabilidade 
em residências com crescimento 
do uso da internet em escolas e 
universidades.

Os dados do GNetT, colhidos 
a cada três meses, indicam que o 
aumento do acesso em residên-
cias e em lan houses foi maior 
no terceiro trimestre de 2007 
e que, no fim do ano, também 
votou a crescer o acesso no local 
de trabalho.

Dentre a população das nove 
regiões metropolitanas pesqui-
sadas, 41% dos internautas cos-
tumam freqüentar lan houses, 
sendo que os sites de relacio-
namento e comunidades são os 
mais visitados por esse público. 
A pesquisa também apontou 
que a maior parte dos freqüen-
tadores de lan houses é do sexo 
masculino e tem até 19 anos.

Anúncio

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1302, 31 mar. 2008. Indicadores, p. 36-37.


