
Brasil bate recorde mundial de navegação na web, mas maioria nunca usou PC 
Daniela Braun  
 
Atualmente, 32,1 milhões de brasileiros - 17,3% da população - acessam a internet em casa, no 
trabalho, em cibercafés ou telecentros. É o que revela um relatório divulgado nesta quinta-feira 
(24/11) pelo Ibope NetRatings, agora em parceria com o Comitê Gestor da Internet Brasileira. 
 
Comparando com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 32,2 milhões de 
internautas, há uma estabilidade no número de pessoas conectadas no País, avalia o Ibope 
NetRatings. 
 
O diferencial do internauta brasileiro está no tempo navegado em casa. Em outubro, 11,72 
milhões de pessoas acessaram a internet em seus domicílios e bateram seu próprio recorde 
mundial de tempo navegado: 18 horas e 42 minutos. 
 
O tempo de conexão em outubro supera o recorde batido em julho, quando os brasileiros 
passaram uma média de 18 horas e 28 minutos navegando em casa. Em agosto, a média foi de 
17 horas e 38 minutos e, em setembro de 17 horas e 30 minutos. 
 
Embora tenha a décima população de internautas do mundo, o Brasil rodou mais na internet, em 
outubro, do que países desenvolvidos como França (17 horas e 20 minutos), Japão (17 horas e 23 
minutos), Estados Unidos (16 horas e 46 minutos), Espanha (16 horas e 4 minutos), Alemanha 
(15 horas e 2 minutos) e Inglaterra (13 horas e 41 minutos). 
 
A explicação para o recorde brasileiro de horas navegadas, que também se aplica à estabilidade 
no número de internautas do País, é o poder aquisitivo. 
 
"O internauta brasileiro é o cidadão das classes A e B localizado em grandes centros urbanos. E a 
nossa classe A não deve nada para outros países", avalia Marcelo Coutinho, diretor executivo do 
Ibope Inteligência e professor do curso de mestrado da Fundação Cásper Líbero. 
 
E o que o brasileiro faz na internet? 
 
O relatório, que considera internautas com mais de 16 anos - com idade para ingressar no 
mercado de trabalho -, mostra que a maioria (73%) dos brasileiros acessam a internet para ver e-
mails.  
 
Em segundo lugar estão os sistemas de mensagens instantâneas - Instant Messaging (IM) - 
acessados por 43% dos internautas. Já uma parcela de 33% ouvem rádio na internet e 30% 
buscam conteúdo audiovisual. 
 
O estudo também mostra que o microcomputador é o único meio de acesso à web para 75% dos 
brasileiros, enquanto 25% utilizam duas ou mais fontes de acesso à web, além do desktop - 
celulares, handhelds e até a televisores. 

 
 
Leia Mais 
 
Estudo: 55% da população nunca usou micro  
 
A internet ainda está distante de 68% dos cidadãos brasileiros e o computador nunca foi usado 
por 55% deles. É o que revela uma pesquisa realizada entre agosto e setembro de 2005 em 8.540 
domicílio e em 2.030 empresas pelo Instituto Ipsos-Opinion. 
 



O estudo revelou ainda que somente 16,6% da população possui um PC em sua casa e apenas 
13,8% usam o computador diariamente. 
 
Em relação ao uso da internet, o estudo divulgado nesta quinta-feira (24/11) pelo Comitê Gestor 
da Internet Brasileira revela que 24% dos pesquisados acessaram a web pelo menos uma vez nos 
últimos três meses e que 9,6% navegam diariamente. 
 
Entre as finalidades da internet, 41% dos entrevistados usam a web para atividades educacionais, 
32% para fins pessoais e 26% para trabalho. 
 
Nos últimos 12 meses, 12,68% da população brasileira usaram algum serviço público do Governo 
Eletrônico. Das pessoas que acessaram a internet em um ano, 40% usaram serviços de e-Gov. 
 
Os serviços públicos mais usados na internet são consulta a CPF (6%), declaração de imposto de 
renda (5%), informações sobre serviços públicos de educação (3%),  inscrições em concursos 
públicos (3%), informações sobre empregos (2%) e pagamentos de IPVA, multas e licenciamento 
(2%).   

 
 
Leia Mais 
 
Brasil: 80% dos internautas evitam compras online  
 
Apenas 6,38% da população já comprou algum produto pela internet nos últimos 12 meses, o que 
representa 20% das pessoas que usaram a web no período, informa uma pesquisa realizada entre 
agosto e setembro pelo Instituto Ipsos-Opinion com 8.540 domicílios e 2.030 empresas com mais 
de dez funcionários. 
 
A pesquisa divulgada nesta quinta-feira (24/11) pelo Comitê Gestor da Internet Brasileira mostra 
que os itens mais comprados pela internet são Filmes e músicas (17,9%), Eletrônicos (14,4%), 
Livros, revistas ou jornais digitalmente (14,1%), Livros, revistas ou jornais fisicamente (13,3%), 
Produtos para casa e eletrodomésticos (12,6%) e microcomputadores e equipamentos de 
informática (11,7%). 
 
Entre as razões pare que 80% os internautas não tenham feito compras via web nos últimos 12 
meses, os participantes da pesquisa deram as seguintes respostas: 
 
Preocupação com riscos do comércio eletrônico (36,2%)  
Prefere avaliar o produto in loco (27,04%)  
Não confia no produto que irá receber (12,84%)  
Preocupado em fornecer informações pessoais (9,6%) 
 
Conexão e segurança no trabalho 
 
O estudo também avaliou o uso da internet e de microcomputadores nas empresas, revelando 
que 98,76% das companhias usaram computadores nos últimos 12 meses. 
 
Deste universo, 80% usaram computadores em rede LAN (Local Área Network) com fio e 96,29% 
tiveram acesso à internet no período. 
 
Em média, 39% das empresas que têm computador possuem acesso à internet e 44,52% tiveram 
já substituiram o correio tradicional por e-mail. 
 



A conexão no trabalho foi feita via banda larga (DSL), nos últimos 12 meses, por 57,95% dos 
funcionários, enquanto 45,07% usaram conexão discada via modem tradicional e 23,95% usaram 
conexão de banda larga móvel. 
 
Os ataques de vírus afetaram 50,34% das empresas, no último ano. Já as pragas do tipo cavalo-
de-tróia (trojans) afetaram 31,13% das companhias e os códigos maliciosos (worms ou bots) 
atingiram 17,44% dos pesquisados. 
 
Apesar do alto índice de ataques, 92,72% das empresas usavam antivírus e 71,70% atualizavam 
o software pelo menos uma vez por semana. 

 
 
Leia Mais 
 
Renda barra acesso à inclusão digital  
Daniela Moreira 
  
Dados de uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (24/11) pelo Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br) revelam o abismo da inclusão digital no Brasil: enquanto 88,7% dos brasileiros da 
classe A possuem computadores em casa, apenas 2% da população das classes D/E possuem um 
PC. 
 
O estudo, feito pela Ipsos-Opinion, mostra ainda que na classe B, 55,5% das pessoas têm 
computador em suas residências, número que cai para 16,1% na classe C. 
 
A saída para reverter o quadro de exclusão digital, no entanto, está no acesso à internet por meio 
de centros públicos e não apenas nas políticas de redução de preços como a do Computador para 
Todos, sugere Rogério Santos, conselheiro titular do CGI.br. 
 
A pesquisa da Ipsos-Opinion revela que dentro da faixa de renda a que se dedica o programa de 
PC Popular do governo federal - a classe C-, apenas 47,5% das pessoas pagariam até 1,5 mil por 
um computador. 
 
Dentro das classes D e E, 66,7% dos brasileiros pagaria no máximo 300 reais por um micro, o 
que quer dizer que 33,3% sequer teriam condições ou interesse de comprar um computador de 
até 300 reais. 
 
Embora o fato de não possuir um computador em casa seja um impeditivo para o acesso à 
internet - 46% dos brasileiros não acessam a web porque não têm PC -, a existência de máquinas 
nas escolas e centros comunitários eleva a possibilidade de inclusão. 
 
Os dados da Ipsos-Opinion mostram que um indivíduo de classe A tem 46 vezes mais chances de 
possuir um computador do que um de classe D ou E. Contudo, o mesmo indivíduo de classe A tem 
apenas 20 vezes - menos da metade - mais chances de acessar a internet que um das classes D e 
E. 
 
Mas no aspecto do acesso à web em centros públicos, as políticas do governo ainda têm muito a 
evoluir: menos de 1% das pessoas acessaram a internet a partir de pontos públicos gratuitos nos 
últimos três meses. 
 
Enquanto 10% acessaram de casa, 5% acessaram a partir da escola, o que revela a importância 
do equipamento das instituições de ensino para levar a inclusão à população. 
 
Disponível em: <http://idgnow.uol.com.br>. Acesso em 25 nov. 2005.  


