
Internet é cada vez mais parte de decisões dos norte-americanos  
 
Quase metade dos usuários norte-americanos de internet recorre à rede de computadores a 
fim de tomar decisões importantes em suas vidas, tais como encontrar uma escola para os 
filhos ou procurar um novo lugar para morar, disse uma pesquisa realizada pelo Pew Internet 
and American Life Project, um grupo sem fins lucrativos. Os resultados do estudo mostraram 
que a internet está se tornando cada vez mais importante no dia-a-dia dos usuários. 
 
Cerca de 45% dos usuários de internet dos EUA (cerca de 60 milhões de norte-americanos) 
disseram que a rede ajudou-os a tomar decisões fundamentais ou a enfrentar momentos 
importantes durante os dois últimos anos, afirmou a pesquisa. Em 2002, 40% dos usuários de 
internet deram essa mesma resposta. 
 
A pesquisa entrevistou 2.201 adultos no último mês para saber se a internet tinha 
desempenhado um papel importante ou crucial quando tomaram ao menos uma de oito 
grandes decisões em suas vidas. 
 
Cerca de 21 milhões de norte-americanos, segundo estimativas, recorreram à rede mundial de 
computadores para procurar cursos de especialização para suas carreiras. Cerca de 17 milhões 
usaram-na para escolher uma escola para seus filhos ou para ajudar uma pessoa com uma 
doença grave, disse a pesquisa. 
 
Por volta de 16 milhões de norte-americanos usaram a internet quando compraram um carro, 
fizeram um grande investimento ou tomaram uma decisão financeira importante. E cerca de 
10 milhões deles recorreram à rede mundial ao procurar um novo lugar para morar; 8 milhões, 
quando mudaram de emprego; e 7 milhões quando enfrentaram uma doença grave, disse a 
pesquisa. 
 
"Parece provável que a conveniência da banda larga atraia para a internet um número maior 
de usuários que se deparam com alguma decisão", afirmou o grupo Pew Internet. No entanto, 
um conteúdo melhor dos sites e uma propaganda mais eficiente também podem ter 
contribuído para o aumento do uso da internet nesses casos, disse. 
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