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Mulheres representaram 48,2% dos internautas residenciais, o maior índice desde o início da 
medição pelo Ibope Inteligência. 
 
Em agosto, o número de usuários ativos de internet residencial atingiu 13,6 milhões de 
pessoas (crescimento de 1,9% no mês e de 17,3% no ano), segundo o relatório divulgado 
nesta quinta-feira (21/09) pelo Ibope Inteligência. O número representa 7,27% da população 
brasileira. 
 
As mulheres representaram 48,2% dos internautas residenciais brasileiras, o maior índice 
desde o início da medição. Em agosto do ano passado, registrou-se uma participação feminina 
de 45,7% – em julho de 2006, as mulheres já representavam 47% do total de usuários únicos 
de internet residencial. 
O acesso residencial à internet em banda larga foi usado por 70,3% dos brasileiros, em julho - 
dado mais recente fornecido pelo Ibope. 
 
Os Estados Unidos são o único país que tem mais mulheres internautas do que homens. Elas 
representam 52,6% dos internautas residencias. Neste aspecto, a Itália mostra a maior 
desigualdade: 60,7% dos internautas residenciais são homens e 39,3% mulheres. 
  
Países Homens Mulheres 

Brasil  51,8%  48,2%  

Estados Unidos 47,4%  52,6%  

Austrália  50,4%  49,6%  

França  54,3% 45,7%  

Alemanha  58,4%  41,6%  

Itália  60,7%  39,3%  

Espanha  56,2%  43,8%  

Suíça  55,9%  44,1%  

Reino Unido  53,2%  46,8%  
 
Já o tempo de uso da internet caiu 3,1% no mês passado, voltando a uma média de 20h01min 
mensais, após ter atingido marca de 20h39min em julho.  
 
Mesmo com a queda, o Brasil ainda é o primeiro colocado em tempo de uso da internet nos 
países medidos pelo serviço. Os Estados Unidos subiram para o segundo lugar com 18h01min 
de navegação em agosto (aumento de 4% no mês), ultrapassando o Japão, que ficou em 
terceiro com 17h52min de permanência na internet residencial (queda de 1,8%).  
 
Na avaliação do Ibope Inteligência, o dado indica o uso mais diversificado da internet, gerando 
mais oportunidades para serviços de compras, bancos e atendimento ao consumidor online. 
Faixa etária e categorias 
 
Os internautas com idade entre 35 e 49 anos responderam por 22,7% do acesso residencial 
em agosto. Em segundo lugar estão os internautas que têm entre 18 e 24 anos (18,4%), 
seguidos pela faixa etária de 25 a 34 anos. A menor representatividade na internet residencial 
está entre os internautas com mais de 65 anos (1,4%). 
 
A categoria de Buscadores, Portais e Comunidades foi acessada por 91% dos internautas 
residenciais em agosto, sendo alvo de mais de 4h35min de navegação no mês. 
 
O maior tempo de navegação (5h01min) foi registrado na  categoria de Telecom/Serviços de 
Internet, que engloba serviços de telefonia celular, VoIP, e-mail e mensagens instantâneas. A 
categoria foi visitada por 87% dos internautas residenciais brasileiros. 
 



 
Em terceiro lugar com 75% das visitas e 2h01min de tempo de navegação está a categoria de 
Entretenimento. O segmento de Computadores e Eletrônicos ficou em quarto lugar com 73,8% 
das visitas. 
 
A categoria de Notícias e Informação foi alvo de 60,3% das visitas de internautas residenciais 
em agosto, seguida por Comério Eletrônico (52,7%) e Educação e Carreira (47,9%). 
 
Outras categorias acessadas pelos brasileiros em casa são Governo e ONGs (46,7%), Família e 
Estilo de Vida (41,1%), Finanças, Seguros e Investimentos (38%), Informação Corporativa 
(34,2%), Casa e Moda (24,3%), Viagens e Turismo (20,9%), Ocasiões Especiais (15,6%) e 
Automotivo (12,6%). 
 
Ainda de acordo com o estudo, as categorias que mais verificaram aumento de usuários únicos 
entre julho e agosto foram Educação e Carreiras (8,3%), Governo e Entidades sem Fins 
Lucrativos (8%) e Notícias e Informações (6,2%). 
 
Os maiores decréscimos verificados envolveram os setores de Casa e Moda (12,4%) e 
Ocasiões Especiais (10,9%). 
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