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Sites como Bing,Windows Live, Twitter e Facebook ameaçam hegemoniada empresa mais 

popular da rede 

 
Google e Microsoft têm travado uma batalha para conquistar o internauta brasileiro. A disputa 
se espalha por diferentes setores da web, como em sites de serviço de buscas, redes de 
relacionamento, e-mails e até mensagens instantâneas. Por fora, Yahoo!, Facebook, Twitter e 
empresas ainda desconhecidas, como Ask.com e Shvoong.com, vêm incrementando a 
concorrência com taxas de crescimento de até três dígitos no país. 
 
Em 2009, até novembro, o número de internautas no Brasil subiu 21%, diz a consultoria 
britânica comScore. Foram 32,847 milhões de acessos únicos por mês, contra 27,190 milhões 
ao fim de 2008. Segundo especialistas, os brasileiros têm diversificado sua navegação na rede. 
 
Apesar da força da Google, a Microsoft incomoda a empresa mais popular da rede. A 
consultoria Nielsen aponta que os brasileiros navegaram 27,5 minutos por mês nas páginas 
dos sites da Microsoft no fim de 2009, ultrapassando as da Google (26,2 minutos). 
 
Por outro lado, a Google, diz a comScore, teve no fim do ano passado 27,5 milhões de 
usuários únicos por mês, pouco acima dos 26,2 milhões da rival. 
 
O cenário, porém, é diferente dos EUA, onde a Google é a empresa que mais ganha espaço. 
No Brasil, a Microsoft passou a ganhar mercado após a reformulação de quase todos os seus 
produtos, no início de 2009. 
 
A competição é acirrada em todas as ferramentas oferecidas pelas empresas de internet. 
Há uma série de iniciativas para combater a hegemonia da Google. Por isso, essas gigantes 
têm procurado uma série de alternativas além de redes sociais e serviço de buscas diz 
Alessandro Barbosa Lima, presidente da consultoria E.Life. 
 
No segmento de buscas no país, o destaque é o Bing, da Microsoft. Lançado no Brasil em 
junho de 2009 em versão de teste, o Bing já é o segundo player do setor, com 7,717 milhões 
de usuários, segundo dados da comScore. Apesar de o Google Search ter 90% do mercado, o 
internauta procura cada vez mais sites específicos de buscas, como o Shvoong, de resenhas, 
que avançou 113% em 2009, com 1,944 milhão. 
 
A produtora Ticiana Szapiro, sócia da Sal Grosso Eventos, usa “o melhor de todas as empresas 
da internet para otimizar o seu tempo de trabalho”: Uso Google, Facebook e Twitter. Todos 
esses produtos otimizam o meu tempo. 
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