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Acesso em casa cresceu 1,4% em setembro e 11% em um ano

Das 70,9 milhões de pessoas que têm acesso à internet em casa ou no trabalho, 50,9 milhões foram
usuárias ativas em setembro. Esse montante indicou uma oscilação positiva de 0,3% sobre agosto e de
10% sobre os 46,3 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
T e mp o d e uso p or p e ssoa , núme ro d e usuá rios a tivos e núme ro d e p e ssoa s com a ce sso
– B ra sil - tra b a lho e d omicílios – a gosto e se te mb ro d e 2 0 1 2

ago/12

set/12

variação

Tempo de uso do computador (hh:mm:ss) – aplicativos
incluídos

59:11:15 58:33:42

-1,1%

Trabalho e domicílios

Audiência de Internet

Tempo de uso do computador (hh:mm:ss) – aplicativos
excluídos

46:19:18 45:11:47

-2,4%

Trabalho e domicílios
Número de usuários ativos (000)
Trabalho e domicílios
Número de pessoas com acesso (000)
Trabalho e domicílios

COMPRA ONLINE
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

50.669

50.883

0,3%

70.927

70.927

---

Número de pessoas com acesso (000)

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.

83.377

Qualquer ambiente – 2º. trimestre de 2012

Fonte: IBOPE Nielsen Online

Quando considerados todos os ambientes (domicílios, trabalho, escolas, lan houses e outros locais),
83,4 milhões de pessoas acessaram a internet no segundo trimestre de 2012.
Ace sso e m d omicílios
“O consumo de internet no Brasil vem aumentando principalmente nas residências”, informou o analista
José Calazans, do IBOPE Nielsen Online. Do total de 67,8 milhões de pessoas com acesso em casa,
42,1 milhões foram usuários ativos em setembro. Esse resultado representou aumento de 1,4% na
comparação com o mês anterior e de 11% em relação aos 37,9 milhões de setembro de 2011.
T e mp o d e uso p or p e ssoa , núme ro d e usuá rios a tivos e núme ro d e p e ssoa s com a ce sso
– B ra sil - d omicílios – a gosto e se te mb ro d e 2 0 1 2

ago/12

set/12

variação

Tempo de uso do computador (hh:mm:ss) – aplicativos
incluídos

38:03:13 39:07:11

2,8%

32:32:29 32:54:21

1,1%

Domicílios
Tempo de uso do computador (hh:mm:ss) – aplicativos
excluídos
Domicílios
Número de usuários ativos (000)
Domicílios
Número de pessoas com acesso (000)
Domicílios

41.502

42.094

1,4%

67.799

67.799

---

Fonte: IBOPE Nielsen Online
Segundo o analista, nos últimos anos, a evolução do uso da internet em domicílios no Brasil pode ser
dividida em três fases. Até o fim de 2003, havia uma concentração de uso por pessoas com mais
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renda. Em 2004, a internet domiciliar continuava restrita às classes A e B, mas o número de usuários
mensais superou os 10 milhões com o surgimento dos sites sociais.
Foi nessa época que uma massa de brasileiros, atraídos por esses meios de interação social na web,
começou a frequentar lan houses. A partir de 2007, com o aumento da renda, esses brasileiros
passaram a adquirir computadores. “E uma quarta fase pode estar começando agora, com o uso da
internet e das redes sociais por meio de tablets e smartphones”, apontou o analista José Calazans.

Evolução do número de usuários ativos em domicílios, no Brasil, em milhões, com base no mês de setembro;
Fonte: IBOPE Nielsen Online
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