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Número de usuários de 2 a 11 anos chegou a 5,9
milhões de crianças.
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Aumento do número de internautas de 2 a 11 anos foi superior ao crescimento

médio da rede no País.

Eles podem ser pequenos e ainda não ter

o completo domínio de mouses e

teclados, mas as crianças brasileiras

estão cada dia mais ativas na web. 

Segundo dados do IBOPE Nielsen Online,

nos últimos seis meses, o número de

internautas de 2 a 11 anos de idade

cresceu 15%. O valor é mais que o dobro

do aumento registrado em toda a

internet domiciliar no Brasil, que foi de

7% no mesmo período.

Em maio, o número de usuários nessa faixa etária chegou a 5,9 milhões, o que

representa 14,1% dos usuários de internet em casa no País.  A média de

crescimento do grupo nos últimos 24 meses foi de 1 milhão de novas crianças na

rede por ano. 

O aumento do número de crianças online pode ser explicado pela proliferação de

jogos infantis simples, como tetris, come-come e outros, além dos jogos casuais e

de simulação, muito apreciado pelas garotas. 

Entre os jogos, as meninas preferem as brincadeiras que simulam atividades do dia

a dia dos adultos, como dirigir, comprar, cozinhar e receber os amigos. 

Já os meninos, maioria entre os internautas dessa faixa etária, são mais ativos e

apresentam média de consumo maior, tanto no número de sessões quanto no de

páginas visitadas quando comparados às meninas. 
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Olá, Cláudia. Nesta pesquisa não foi incluído o uso dentro das escolas, apenas a medição de audiência

de internet domiciliar.

Cláudia Bergo

21/set/2012

Eu gostaria de saber se a pesquisa trata apenas do acesso à Internet em casa ou se o uso nas escolas

foi incluído.
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47% dos internautas brasileiros são favoráveis à união civil entre gays
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Entre os que se declaram homo ou bissexuais, 43% afirmam que certamente se casariam com a

permissão da lei

Número de usuários de redes sociais ultrapassa 46 milhões de brasileiros
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Número de usuários de redes sociais ultrapassa 46 milhões de brasileiros
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COMPRA ONLINE

Audiência de Internet

Tenha acesso a uma fonte rica de dados sobre os

perfis dos internautas, obtidos por meio de

painéis de medição de audiência na web.

Cursos e treinamentos

Turmas abertas do IBOPE Educação para

profissionais interessados em aprimorar suas

competências em diversas áreas do conhecimento

e atuar de forma mais objetiva frente aos desafios

do dia-a-dia.
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