
Número de usuários no País chegou a 8 milhões em maio 
 
A Internet brasileira estabeleceu novos recordes de usuários e tempo de navegação em maio. 
Segundo o Ibope eRatings, o número de internautas ativos, que acessam a rede pelo menos uma 
vez por mês, alcançou 7,97 milhões. Trata-se do maior total desde o início da atuação do instituto 
no País, em setembro de 2000, representando um crescimento de 2,5% em relação a abril.  
 
No entanto, o crescimento não significa que mais pessoas tenham acesso à Internet em casa, 
número que permaneceu em cerca de 14,3 milhões. O resultado mostra apenas que uma parcela 
maior das pessoas que já dispõem de computadores conectados decidiu buscar informações ou 
fazer compras pela rede.  
 
"Estamos vendo uma conversão de pessoas com acesso à Internet em internautas. Esse é um 
fenômeno que deve ser acentuado nos próximos anos. Existem pessoas que têm acesso, mas não 
navegam porque enfrentam algum problema com a tecnologia. A tendência é isso diminuir", 
explica Alexandre Magalhães, analista do Ibope eRatings.  
 
Navegação aumenta com banda larga  
 
O outro recorde batido pelos internautas brasileiros em maio foi no tempo de navegação, que 
subiu 3,7%, atingindo 11 horas e 26 minutos, contra 11 horas e 1 minuto no mês anterior. O 
destaque, segundo o Ibope, ficou por conta dos homens entre 25 e 34 anos de idade, que 
navegaram 18 horas e 37 minutos no período.  
 
"Não é novidade o crescimento do número de horas navegadas. O Brasil é líder mundial na 
navegação entre crianças e jovens. E usamos cada vez mais a Web em todas as faixas etárias. 
Esse crescimento é fortemente influenciado pela adoção crescente da banda larga, que permite 
que o internauta navegue muito mais horas e veja mais páginas", destaca Magalhães.  
 
O comércio eletrônico também obteve resultados satisfatórios em maio. Pela primeira vez, 44% 
dos internautas ativos (3,5 milhões) compraram via Internet, 6% acima do registrado em abril de 
2003. O crescimento foi de 19% na comparação ano a ano.  
 
De acordo com Magalhães, tradicionalmente, o brasileiro atinge novos patamares na procura pelo 
e-commerce em maio, impulsionado pelas vendas para o Dia das Mães. O índice só é superado 
em agosto, no Dia dos Pais, e em dezembro, no Natal.  
 
"Tem sido assim desde o início das medições, mostrando que o processo de aprendizagem e 
primeiras experiências com esse serviço acabam agradando aos usuários, que seguem usando e 
indicando as vantagens aos amigos", diz o analista.  
 
No ranking de domínios, o iG manteve a liderança, obtida pela primeira vez em abril, na frente do 
UOL. O Yahoo! subiu uma posição, de quinto para quarto, trocando de lugar com o Globo.com. 
Também houve mudança na sexta colocação, assumida pelo Google, que superou o Kit.Net.  
 
No ranking de propriedades, que reúne os sites pertencentes a uma mesma empresa, houve 
apenas uma modificação. O Yahoo! subiu uma posição em maio, passando para quarto lugar, no 
lugar do Terra Lycos.  
 
RANKING  
 
Propriedade Maio Abril  
 
iG 5,34 5,17  
 



UOL 5,29 5,09  
 
Globo.com 4,50 4,47  
 
Yahoo! 4,32 4,26  
 
Terra Lycos 4,27 4,09  
 
MSN 3,79 3,50  
 
Google 3,17 2,86  
 
AOL Time Warner 2,06 2,50  
 
Microsoft 2,34 2,14  
 
CJB Management 1,73 1,77  
 
Domínio Maio Abril  
 
www.ig.com.br 5,30 5,13  
 
www.uol.com.br 5,24 5,03  
 
www.terra.com.br 3,89 3,77  
 
www.yahoo.com.br 3,85 3,60  
 
www.globo.com 3,62 3,64  
 
www.google.com.br 2,92 2,64  
 
www.kit.net 2,79 2,67  
 
www.msn.com 2,75 2,58  
 
www.bol.com.br 2,51 2,33  
 
www.passport.com 2,33 2,14  
 
Obs.: Audiência em milhões  
 
Fonte: Ibope e Ratings  
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