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O País possui atualmente 910 mil endereços de internet administrados por provedores locais 
de hospedagem de sites. Mais de 10 mil sites com terminação ".br" foram criados 
mensalmente durante o último semestre e a expectativa é o País superar o primeiro milhão de 
domínios registrados até o fim do ano, segundo o estudo Host Mapper, realizado pela 
Conteúdo Online. Somente outros seis países gerenciam mais de um milhão de sites.  
 
Esses números atestam o grande interesse de empresas e indivíduos do Brasil na criação de 
sites e movimentam a indústria de hospedagem nacional, cuja expansão anual média atinge 
20%. Existem hoje 318 empresas de hospedagem, 40 das quais criadas apenas nos últimos 
seis meses.  
 
Mas o diretor-executivo do provedor Plug In, Vinicius Pecin, aguarda para os próximos anos o 
início de um período de consolidação do mercado.  
 
Brasil beira o 1º milhão de sites 
 
Há 318 empresas de hospedagem de sites - 40 novas iniciaram operação em seis meses. O 
Brasil possui atualmente 910 mil endereços de internet administrados por provedores locais de 
hospedagem de sites. Significa que 68% de todos os sites com terminação .br estão 
hospedados no País. Dos 32% restantes quase a totalidade está nos Estados Unidos.  
 
E, segundo o estudo Host Mapper responsável pelo levantamento, realizado pela Conteúdo 
Online, foram criados aqui 10 mil sites mensalmente, no último semestre. Mas a expectativa é 
de que o ritmo seja aumentado. "Esperamos a superação de um milhão de domínios 
hospedados no Brasil ainda neste ano", afirma o diretor da empresa de estudos, Fernando 
Viberti.  
 
Após atingir essa marca histórica, o País entrará no rol dos únicos sete países que hospedam 
mais de um milhão de sites, composto pelos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. A 
Argentina ocupa o sexto lugar e é a surpresa da lista. "Eles tiveram durante um tempo registro 
gratuito, levando todo mundo a criar sites, mas hoje muitos devem estar sem 
atualização".Também o Brasil tem um dos maiores índices de sites possuídos por cada 
empresa ou indivíduo que já registrou um domínio - 1,8 domínio por registrante. Só fica atrás 
de Alemanha e Reino Unido, que possuem índice acima de dois domínios por empresa ou 
pessoa, e à frente de Canadá, Estados Unidos e Japão. Ter mais de um domínio de site 
acarreta em mais gastos de hospedagem, mas permite direcionar mais pessoas para as 
informações desejadas. "As empresas farmacêuticas costumam ter domínios para todas suas 
marcas de remédios", exemplifica o executivo.  
 
Esses números que atestam o grande interesse de empresas e indivíduos do Brasil na criação 
de sites movimentam a indústria de hospedagem brasileira, que está em momento de forte 
expansão. Existem hoje 318 provedores de hospedagem. Em apenas seis meses, 40 novas 
empresas chegaram ao mercado.  
 
Por enquanto, o índice de expansão brasileira na criação de sites tem justificado o 
aparecimento de tantas empresas. Mas o movimento pode se inverter em direção a uma 
consolidação. "É um mercado que cresce 20% ao ano, mas está muito pulverizado. Hoje as 10 
maiores do mercado possuem menos de 30% de participação", diz o diretor executivo da Plug 
In, Vinicius Pecin. Ele compara o mercado com o de provedores de internet por acesso discado 
na passagem do milênio, que era composto por diversas empresas regionais e depois se 
consolidou em grandes fornecedores. "Os líderes devem começar a adquirir as menores e em 
quatro ou cinco anos creio que teremos no máximo cinco grandes", afirma. "Estamos 
investindo R$ 5 milhões em atendimento e capacidade de banda para não sermos comprados."  
 
A Plug in é uma das maiores empresas do mercado, ao lado de concorrentes como Locaweb, 
Digiweb, Dominal, Embratel, GlobalView, Infonet, BrTurbo Empresas e Terra Empresas.  



 
O volume de clientes dos provedores também tem levado ao barateamento da hospedagem. O 
custo médio cobrado por gigabyte de banda caiu de R$ 11,2 em último março para R$ 7,3 no 
mês atual. O custo do espaço de armazenagem em disco também caiu. Cada 10 megabyte 
(suficiente para armazenar duas músicas em padrão MP3), que custava R$ 4,2 em março, hoje 
sai por menos de metade, R$ 2. 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 maio 2006, TI&Telecom, p. C1.  
 


