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O Google é a marca na internet brasileira com maior audiência única no mês de agosto, 
incluindo e excluindo aplicativos, segundo dados divulgados pelo Ibope Nielsen Online (veja 
tabela ao lado). O levantamento também traz dados sobre o total de tempo gasto nos sites e o 
número de páginas vistas. 
 
O Ibope Nielsen Online ressalta que a posição de líder em audiência pode ser ocupada por 
diferentes organizações ou marcas, de acordo com o tipo de critério utilizado no ranking. Neste 
caso, se levarmos em consideração o critério total de minutos, o MSN/Windows Live/ Bing 
ficaria na liderança. Mas se o critério for páginas vistas, o Orkut é quem fica em primeiro 
lugar. 
 
De acordo com José Calazans, analista de mídia do Ibope Nielsen Online, os aplicativos que 
aparecem no ranking referem-se aos programas instalados na máquina do usuário para se 
comunicar através da internet. 
 
MERCADO 
 
As agências digitais comemoraram a divulgação do ranking, pois sentem uma defasagem em 
mensuração da internet. "O Brasil é um País muito ruim em métricas. Apesar do mercado já 
ter 10 anos, somente agora é que estão começando a nos dar um norte", diz Luiz Trindade, 
diretor comercial da i-Think. 
 
Para o mercado, o fato das redes sociais aparecerem à frente dos portais de notícias no 
ranking deve-se ao interesse dos usuários em interagir uns com os outros pela internet. "A 
interação não é novidade. Antes ela era feita nas praças e agora, estão usando as plataformas 
digitais", observa Gustavo Reis, diretor de mídia da Wunderman. 
 
Apesar das redes sociais terem1 grande audiência, a taxa de cliques nesse tipo de publicidade 
não costuma ser alta. "Para se construir marca, as redes sociais são muito boas, mas para 
gerar resultados, não, porque a taxa de cliques é menor que por meio de buscadores", explica 
Roberto Grosman, sócio da F.biz. 
 
Aliás, o fato do Google aparecer em primeiro lugar no ranking pode ser atribuído ao 
comportamento do internauta que começa sua navegação pelos sites de busca. "Vivemos na 
cultura de busca, que é o início da navegação da maioria. Acredito que a qualidade da busca 
vai evoluir tanto semanticamente quanto visualmente", afirma Abel Reis, presidente da 
AgênciaClick. 
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