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Mídia social lidera audiência online
Estudo da Experian mostra que redes fi caram à frente de buscadores e portais, em abril

Por ANTONIO CARLOS SANTOMAURO 

Com share de 20,69% em abril, redes 
sociais e fóruns constituíram a cate-

goria com maior participação em visitas 
da internet no Brasil, mostram dados da 
ferramenta Experian Hitwise, da Expe-
rian Marketing Services. 

A categoria está bem à frente de bus-
cadores, sites de e-mail e primeiras pági-
nas de portais. No quesito Tempo Médio 
de Visitas, as redes ficaram em segundo 
lugar, com 20 minutos e 38 segundos. O 
primeiro posto coube a sites de multimí-
dia: 21 minutos e 05 segundos.

Com 44,58% das visitas, o Facebook 
mantém liderança como mídia social mais 
popular entre os brasileiros. Em abril, foi 
responsável por mais da metade das pá-
ginas vistas na categoria (60,23%), e por 
cerca de uma a cada cinco páginas da web.

Para Juliano Marcílio, presidente de ma-
rketing services da Experian para a Améri-
ca Latina, a consolidação da mídia social 
na liderança da audiência online decor-
re de sua adequação aos interesses natu-
rais do homem. “Com elas, as pessoas en-
contraram um canal para o que mais lhes 
agrada: relacionar-se, trocar experiências”.

Marcílio observa que, apesar de Fa-
cebook e Orkut obterem, juntos, mais de 
65% de share no total de visitas, inúme-
ros outros sites dessa categoria também 
atraem quantidades significativas de vi-
sitantes. “Muitas pessoas participam de 
várias redes”.

Assim como acessam uma gama mui-
to diversificada de espaços concebidos 
como mídias sociais – o estudo da Expe-
rian lista mais de 2,6 mil deles –, os inter-
nautas abrem espaço para a consolidação 
de novas redes com dimensões altamen-

visão de publicidade e online da Micro-
soft Brasil, comenta que o brasileiro tem 
um comportamento muito sociável nas 
mídias digitais. E isso é materializado não 
apenas via redes, mas também em pos-
sibilidades como e-mails e messengers.

O Windows Live Messenger, por exem-
plo, tem no Brasil o maior contingente de 
usuários: cerca de 60 milhões de pessoas. 
E, se mundialmente a frequência de uso 
dessa ferramenta é impactada pelo Face-
book, ao menos aqui ela registra uma par-
ticularidade: “As pessoas podem usar mais 
as redes sociais para comunicar-se com 
quem têm menos contatos, mas passaram 
a usar o messenger por mais tempo para 
falar com aqueles com quem têm mais in-
timidade”, explica Swarowsky.
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Facebook 44,58%

Orkut                                         21,29%

YouTube                                   18,22%

Windows Live Home           3,13%

Twitter          2,04%

Yahoo Answers Brasil         1,99%

Badoo         1,91%

Bate Papo UOL       1,31%

Google+      0,60%

Habbo Brasil     0,44%

Os dez sites mais populares na categoria Redes Sociais 
e Fóruns por participação em visitas no Brasil (em abril)

Redes sociais e fóruns 20,69% 

Buscadores                                                                12,64%

Sites de e-mail                                6,38%

Primeiras páginas de portal                         4,97%

Multimídia                        4,73%

Games                 3,02%

Bancos e instituições fi nanceiras          1,63%

Software         1,44%

Referência (educação)        1,20%

Nacional (governo)       1,05%

Categorias líderes em share de audiência 
entre os internautas brasileiros (em abril) 
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Fonte: Experian Hitwise

O estudo da Experian aponta 
relação estreita entre o crescimento 
da participação do Facebook na 
audiência online e o declínio do Orkut. 
Nos dois últimos anos a rede de Mark 
Zuckerberg conquistou 41,99 pontos 
percentuais (abril de 2010 e abril de 
2012). Nesse período, a queda no Orkut 
atingiu 40,30 pontos percentuais. 

Mesmo somadas, as três redes do 
Google (Orkut, YouTube e Google+) 
têm share menor: 40,11%, versus 
44,58% do Facebook. Entre essas três 
propriedades, apenas o Orkut pode 
ser qualifi cado como rede social, diz 
Felix Ximenes, diretor de comunicação 
do Google Brasil. Segundo ele, o 
YouTube é um canal de conteúdo, 
embora disponibilize ferramentas de 
socialização, e o  Google+ “é sobretudo 
uma plataforma que atravessa as 
outras propriedades do Google”.

Lançado em junho de 2011, o 
Google+ tem cerca de 170 milhões de 
cadastrados. “Ninguém ultrapassou a 
marca de cem milhões de usuários em 
tão pouco tempo”, ressalta.

Já o Orkut, afi rma Ximenes, apesar 
de alguma queda, mantém quantidade 
de usuários ativos similar à registrada 
há um ano. “Essa quantidade 
permanece muito relevante”. 
Procurado pela reportagem, o 
Facebook preferiu não se manifestar.

te relevantes. É o que mostra a trajetória 
do Pinterest, que rapidamente granjeou 
vários milhões de usuários.

No Brasil, essa rede aparece na 76ª po-
sição no ranking dos sites mais visitados, 
mas desde o final de 2011 evolui de forma 
acentuada. “Nos EUA, em março passado, 
o Pinterest foi a terceira rede que mais ge-
rou tráfegos para sites de compras e clas-
sificados”, ressalta Marcílio.

O estudo da Experian (que no Brasil 
fundamenta-se em uma amostra de 500 
mil de internautas) indica aumento, ainda 
na categoria das mídias sociais, do share 
de visitas do LinkedIn, que, entre abril de 
2010 e abril de 2012, cresceu 557%.

Marcos Swarowsky, vice-presidente 
de veículos do IAB Brasil e diretor da di-

Para Juliano Marcílio, da Experian, liderança da mídia social se deve ao fato de as pessoas 
terem encontrado um canal para o que mais lhes agrada: trocar experiências

O Facebook sobe 
e o Orkut desce
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1510, p. 29, 21 maio 2012.




