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Artigo publicado no Meio e Mensagem do dia 9 de maio sobre o meio internet

O ano de 2010 representou mais um período de forte crescimento da internet no

Brasil, segundo os números do IBOPE Nielsen Online. 

O total de brasileiros com acesso em qualquer ambiente, considerando trabalho,

residências, escolas, lan houses e outros pontos públicos, chegou a 73,9 milhões

no quarto trimestre de 2010, crescimento de 10% sobre os 67,5 milhões do ano

anterior.

Pessoas com acesso em qualquer ambiente, Brasil 4º trimestre de 2009 e

4º trimestre de 2010

Clique aqui para ampliar 

A maior parte desse aumento deve ser atribuída à expansão da presença de

computador em residências, uma tendência que se repete em outros mercados da

América Latina e que aproxima o Brasil de países da Europa e os Estados Unidos,

em que o domicílio é de longe o principal local de acesso. 

Entre dezembro de 2009 e dezembro de 2010, o total de brasileiros que moram em

domicílios em que há a presença de computador com internet cresceu 21%, ao

passar de 42,3 milhões para 51,1 milhões. 

Em 2011, o acesso domiciliar continuou em elevação e já é de 52,8 milhões de

pessoas, segundo dados de março, o que significa um crescimento de 24% ao ano.

Evolução do número de pessoas com acesso e do total de usuários

ativos,  em milhões - domicílios, Brasil – dezembro -  2000 a 2010

Clique aqui para ampliar

Evolução do número de pessoas com acesso e do total de usuários

ativos, em milhões – trabalho e domicílios, Brasil – dezembro de 2009 a

março de 2011
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Outra pesquisa do IBOPE, realizada em 11 regiões metropolitanas, mostra como

ocorreu a migração do uso da internet de outros locais para as residências. 

Segundo a pesquisa Internet Pop, do IBOPE Mídia, o percentual de usuários de

internet em casa nas regiões pesquisadas passou de 61% para 67% entre 2009 e

2010, enquanto em lan houses o índice baixou de 32% para 26%.

Locais em que costuma acessar a internet através de um computador

(entre os que acessam a internet ainda que de vez em quando) – 2009 e

2010

Clique aqui ampliar

Nas regiões metropolitanas, em pontos percentuais, o crescimento do acesso à

internet em casa foi maior em Campinas, Florianópolis, Recife e Curitiba. 

Em Campinas, do total de 443 mil pessoas com acesso em 2009, 65% tinham

acesso em casa, índice que atingiu 76% em 2010, resultado sobretudo da migração

de quem usava a internet no trabalho ou na escola. 

A diminuição proporcional do uso da internet em lan houses em 2010 foi mais forte

em Curitiba, Salvador, Recife e Florianópolis. 

Locais em que costuma a cessar a internet através de um computador

(entre os que acessam a internet ainda que de vez em quando), segundo

a região metropolitana – 2009 e 2010

Clique aqui para ampliar

O maior uso da internet em casa vem sendo promovido pela internet de melhor

capacidade.  Em 2010, houve aumento do número de usuários nas conexões mais

rápidas, enquanto caiu a participação das conexões de até 512 Kb. 

O número de pessoas que usaram em dezembro de 2010 uma conexão residencial

de mais de 8 Mb, segundo o critério de aferição de banda larga adotado nesta

pesquisa, foi de 1,8 milhão, ou 5,3% dos 34,9 milhões de internautas domiciliares. 

A participação das conexões mais lentas, de até 128 Kb, caiu de 15,9% no final de

2009 para 8,5% em dezembro de 2010.

Número de usuários ativos, distribuição, média de páginas e tempo de

uso do computador por pessoa, aplicativos incluídos, por conexão –

domicílios, Brasil – dezembro de 2010

Clique aqui para ampliar

Em dezembro de 2010, as categorias de sites de maior afinidade com as conexões

superiores a 2 Mb foram Mapas, Bancos, Fabricantes de Eletrônicos e Imóveis. 

Enquanto 25% dos internautas de até 128 Kb entraram em sites de Mapas em

dezembro de 2010, entre os usuários de mais de 8 Mb esse índice alcançou 44%. 

Serviços de comunicação, como redes sociais, mensagens instantâneas e email,
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Serviços de comunicação, como redes sociais, mensagens instantâneas e email,

apresentaram maior afinidade com pessoas que usaram conexões de menor

capacidade.

Subcategorias selecionadas, por alcance, segundo a conexão, domicílios,

Brasil – dezembro de 2010

Clique aqui para ampliar

As categorias de sites de conteúdo de vídeo, como Vídeos/Filmes, não se destacam

da mesma forma entre os internautas de conexões de maior capacidade porque as

pessoas que têm maior interesse por vídeos, que são os mais jovens, ainda usam

em maior proporção as conexões mais lentas. 

Apenas 8% dos usuários de mais de 8 Mb têm de 12 a 17 anos. Entre os internautas

de até 128 Kb, os adolescentes representam 15%.

Distribuição dos usuários ativos de internet domiciliar,  segundo a

conexão, por faixa etária, Brasil – dezembro de 2010

Clique aqui para ampliar

Ao longo da última década, a composição dos internautas residenciais registrou

diminuição da participação de jovens de 12 a 24 anos, enquanto aumentou a

representatividade de crianças e de adultos até 34 anos. 

Nos últimos meses, houve sensível crescimento do percentual de adultos de 25 a

49 anos, segundo o IBOPE Nielsen Onli ne.

Evolução da distribuição dos usuários ativos de internet domiciliar,  por

faixa etária, Brasil – dezembro de 2000, dezembro de 2005 e dezembro

de 2010

Com outra metodologia, a pesquisa Target Group Index, do IBOPE Mídia, perguntou

a pessoas de 12 a 64 anos que moram em regiões metropolitanas e no interior do

Sul e do Sudeste sobre o uso da internet em casa e constatou que há uma

distribuição maior de jovens internautas nas classes C, D e E do que na AB. 

Na comparação com  três anos antes, houve crescimento da participação de

adolescentes, de idosos e de adultos de 35 a 44 anos de idade no grupo CDE. 

Por outro lado, na classe AB cresceu o percentual de internautas de todas as faixas

etárias a partir de 25 anos, de acordo com o Target Group Index.

Usou a internet em casa nos últimos 30 dias -- distribuição por classe,

segundo a faixa etária – ago09 – jul10
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Usou a internet em casa nos últimos 30 dias -- distribuição por classe,

segundo a faixa etária – jul06 – jul07

A maior navegação de adultos favorece o crescimento principalmente de serviços

de comércio eletrônico, bancos, serviços do governo, sites de viagens e de

automóveis. 

Segundo o IBOPE Nielsen Online, os sites de comércio eletrônico, por exemplo,

estiveram entre os que mais cresceram em audiência em 2010, principalmente os

do grupo Cupons e 

Recompensas, em que se classificam os serviços de compras coletivas. Em

dezembro de 2010, navegaram 29,7 milhões de pessoas na categoria Comércio

Eletrônico, no trabalho e em domicílios. 

Esse interesse dos brasileiros pelas compras na internet também se reflete na

publicidade online. Os varejistas, inclusive os do comércio eletrônico, estão entre

os que mais publicam banners na internet brasileira. 

Os dados da pesquisa AdRelevance mostram que a categoria registrou mais de 6

mil campanhas e mais de 28 mil banners em dezembro de 2010.

Número de banners, de campanhas e de anunciantes, por categorias –

internet Brasil – dezembro de 2010

Clique aqui para ampliar 

Box Metodologia

22° Internet POP é um mapeamento completo sobre o consumo da internet.  O

levantamento foi realizado no período de 20/09 a  03/10/2010 em 11 mercados

(São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba,

Brasília, Fortaleza, Florianópolis e Campinas) e contou com  mais de 17 mil

entrevistas.

Universo: Indivíduos de ambos os sexos com 10 anos ou mais

O NetView é uma ferramenta online para análise de dados do comportamento da

população brasileira no meio internet, monitora todas as atividades de uma
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população brasileira no meio internet, monitora todas as atividades de uma

amostra que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à web

em domicílios e/ou ambiente de trabalho. 

Por meio de um painel com 20 mil colaboradores, é possível analisar a audiênci a e

outros índices sobre o internauta.

Target Group Index

Target Group Index é um estudo " single source" sobre o consumo de produtos,

serviços e mídia, estilo de vida e características sociodemográficas. 

Cobertura: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte,

Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões Sul e

Sudeste. 

Universo pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com

idades entre 12 e 64 anos. Representatividade: 45% da população brasileira entre 12

e 64 anos. 62 milhões de pessoas.

COMENTÁRIOS

ATENÇÃO:  Os comentários publicados nesta seção são de responsabilidade integral de seus autores e

não representam a opinião do IBOPE. Lembramos que não são permitidas mensagens com

propagandas ou conteúdos ofensivos e desrespeitosos.

Ainda não foram adicionados comentários para esta página. Seja o primeiro a comentar.
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22/mar/2013
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53% da população declara ter dificuldade em economizar

11/mar/2013

53% da população declara ter dificuldade em economizar. Dados do Target Group Index revelam

ainda que 36% não sabem nada sobre investimentos e finanças
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