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Os moradores de Belo Horizonte estão entre os brasileiros mais conectados das

praças estudadas no TG.net, em pesquisa realizada pelo IBOPE Media, ficando atrás

apenas de São Paulo e Brasília. Acessar a internet é um hábito mensal de 56,3%

desses mineiros, o que representa um total de 3,6 milhões de pessoas na região. 

Diferente do que podemos visualizar em outros locais, as classes mais altas não

são grande maioria entre os internautas de Belo Horizonte e já existe um bom

equilíbrio na composição socioeconômica. A classe C tem expressiva participação,

representando 47% desse grupo, contra 40% da média encontrada entre todas as

praças contempladas pelo estudo. 

Como no restante do país, a maioria prefere usar computadores de mesa para

acessar a internet e mais de um terço já faz uso de notebooks/netbooks para este

fim. Um destaque no consumo, pode ser visualizado na maior procura de formas

alternativas de se conectar. Esse mercado, por exemplo, tem uma afinidade maior

com a utilização de smartphones para navegar na internet, conectam mais em

outros locais além da casa e do trabalho e fazem mais uso das redes Wi-Fi.

Os sites de música (52% declaram acessar)e de comparadores de preço (quase 50%

os acessam) são os mais populares entre os internautas e,  em Belo Horizonte,

esse interesse também é grande.  Os mineiros, porém, têm uma afinidade maior

com os sites de jornais locais/regionais, como também com os de beleza e moda.

Quando o assunto é publicidade na internet, eles possuem uma afinidade um pouco

maior com banners e anúncios pop-ups, afirmando que estes os ajudam a

encontrarem coisas interessantes na internet. 
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Quando comparados com a média nacional, os mineiros ainda não são ávidos

usuários das ferramentas e serviços de  instituições financeiras na web. Atividades

como realizar transferências, pedir extratos ou checar operações recentes são

menos realizadas em Belo Horizonte do que na média das praças brasileiras

pesquisadas, mostrando que a internet ainda outras oportunidades de crescimento.

Na hora de socializar, o interesse é tão alto quanto no restante do Brasil. Mais da

metade acessa sites de comunidades virtuais e gosta de se comunicar e interagir

com pessoas que já conhecem através da internet. Para 70% deles, as redes sociais

são ideais para manter contato com os amigos, e já fazem parte de suas rotinas.

Outro atrativo da internet para eles está na liberdade de expressão,  56% gostam de

poder postar seu próprio conteúdo em um site. 

Clique aqui para ampliar

Sobre o TG.net

O TG.net é uma pesquisa online, realizada com 2.900 internautas de 15 a 75 anos

no Brasil.  

Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite análises

diferenciadas em um único banco. 

O levantamento foi realizado entre maio e junho de 2011, nos mercados de São

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, 

além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste. 

Banco utilizado: TG.net Ano 2 (mai/11-jun/11)/Target Group Index Y11 w2 +

Y12 w1 (fev/10 – jan/11) 
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