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Crianças brasileiras são as que ficam mais tempo conectadas à internet
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TEXTO:

Crianças brasileiras são as que ficam
mais tempo conectadas à internet
06/09/2012

Média de consumo no Brasil é superior à registrada em países como França e
Estados Unidos.
ISTOCKPHOTO

m frente à tela do computador, as
E
crianças se distraem tanto ou até mais
que os adultos, principalmente se o
conteúdo acessado são os jogos virtuais.
De acordo com dados do IBOPE Nielsen
Online, em maio deste ano, internautas
com idade entre 2 e 11 anos
permaneceram em média 17 horas
conectados ao computador.

I
nternautas com idade entre 2 e 11 anos
permaneceram em média 17 horas conectados ao
computador.

O valor mostra que as crianças
brasileiras estão bem posicionadas no
uso da web, destacando-as em relação
ao observado em vários países. Na França, a média de tempo gasto pelos
pequenos com a internet é de 10 horas e 37 minutos. Em terras francesas, as
crianças representam 7,8% dos usuários domiciliares ativos da rede. Já no Brasil,
esse percentual sobe para 14,1%.

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.

Além da grande quantidade de tempo despendido na internet, as crianças
brasileiras também começam a fazer uso expressivo da banda larga. Em maio,
12,4% das 5,9 milhões de crianças online usaram conexões de mais de 8 Mb. Esse
número correspondeu a 15,7% do total de usuários domiciliares brasileiros que se
conectaram com essa velocidade.

COMENTÁRIOS
AT E N ÇÃO: 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.

Comunicação IBOPE
04/jan/2013
Prezada Josseane, A média é mensal, relativa a maio de 2012.

Josseane
27/dez/2012
Gostaria de saber se essa média de tempo que a criança permanece conectada é mensal ou semanal?
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47% dos internautas brasileiros são favoráveis à união civil entre gays
27/mar/2013

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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