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Os brasileiros estão cada vez mais conectados à internet e os portais mais acessados são os de 
busca, como mostra a pesquisa (veja tabela ao lado) realizada pela comScore, empresa de 
medição digital. 
 
Os dados coletados pela comScore mostraram que 31,9 milhões de brasileiros, a partir de 15 
anos de idade, acessaram a internet de casa ou do trabalho em setembro deste ano, o que 
representa um aumento de 22%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Em 
relação aos sites mais visitados pelos brasileiros, o Google aparece em primeiro lugar com 
26,6 milhões de acessos no último mês de setembro, o que representa um aumento de 12% 
em relação ao ano passado. 
 
A Microsoft ocupa o segundo lugar, com 25,2 milhões de visitantes, seguida pelo UOL (20,6 
milhões), Yahoo! (17,4 milhões) e Terra (16,8 milhões). Porém, o maior crescimento 
apresentado foi do Grupo Abril, que cresceu 79% em 2008, passando para 8 milhões de 
visitantes. 
 
Segundo Alex Banks, diretor executivo da comScore América Latina, é um fenômeno mundial 
os sites de busca aparecerem nas primeiras posições, porque tornou-se comum o hábito de 
utilizá-los para chegar a outros sites. "Isso também se repete em outros países porque não 
visitar o site do Google durante um mês é muito difícil. E nos outros 40 países onde estamos 
presentes, tanto o Google quanto a Microsoft aparecem entre os três mais acessados", 
explicou Banks. Em relação às redes sociais que estão concentradas no grupo Google e 
Microsft, como Orkut e Facebook a tendência é que elas cresçam cada vez mais e ganhem 
maior espaço e adeptos na internet. "Acredito que a palavra 'social media' seja a marca do 
ano. É um fenômeno que não existia há dois anos e agora está mais forte e tornou-se um novo 
meio de comunicação, principalmente para os anunciantes", analisou Banks. Em maio deste 
ano, o Facebook teve uma audiência global de 316 milhões, o que representa um aumento de 
155% em relação a 2008. 
 
Outro site de  relacionamento que cresce é o Twitter, principalmente  entre  pessoas  com 
idade entre 45 e 54 anos, que já somam 6,1 milhões de  usuários. Segundo o comScore,  esse  
grupo de pessoas mais velhas  gera um  aumento  de  apelo publicitário e de marketing no 
microblogging, já que as marcas desejam atingir esta audiência que tem mais poder de 
compra. Devido à crise econômica, o varejo online apresentou uma queda, passando de 3,9% 
para 2,5% do share  de  tempo gasto do usuário na internet. 
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