
Sucesso grande, mas restrito
Desafio é levar o acesso à internet para toda a população brasileira

Dois recordes foram quebra-
dos no Brasil em 2006: o do uso
da internet nas residências e o da
venda de computadores domés-
ticos — marcas simbólicas, mas
que apontam para a crescente di-
gitalização da cadeia de negócios
da comunicação, principalmente
para as empresas interessadas
em atingir os consumidores mais
jovens e atualizados.

Os internautas domiciliares
brasileiros consolidaram sua posi-
ção como os que mais navegam no
mundo, de acordo como o Ibope/
NetRatings, liderando o ranking

por oito meses e fechando o ano
com 21 horas e 30 minutos de
utilização da web por mês. Países
como Estados Unidos, França e
Japão estão ao redor de 18 horas
mensais de uso da rede na resi-
dência (gráfico 1).

Existem algumas hipóteses
para explicar essa intensidade
de navegação por parte dos
brasileiros. A primeira é que,
enquanto nos demais países mo-
nitorados pelo Ibope/NetRatings
o usuário da rede apresenta um
perfil próximo ao da média da
população, no Brasil a web ainda

é restrita aos grupos mais privile-
giados, que também consomem
intensamente outras mídias. A
hipótese é sustentada por dados
do Target Group Index, segundo
os quais 67% dos internautas
lêem revistas com freqüência,
52% tiveram contato recente
com jornais e 35% com TV por
assinatura — números bastante
superiores à média nacional.

A segunda possibilidade é
que os povos latinos tendem a
ser mais comunicativos do que
os anglo-saxões, o que leva a
uma maior utilização da rede

como ferramenta de contato
(mensagens instantâneas, e-mails
e sites de comunidades). Isso
também é apontado pelos dados
disponíveis: brasileiros, franceses,
espanhóis e italianos apresentam
freqüência mais alta de uso de si-
tes e de aplicativos que envolvem
essas modalidades de contato.

Por fim, é preciso lembrar que
o usuário domiciliar de internet no
Brasil está localizado predominan-
temente em grandes centros ur-
banos, e que a carência de espaços
públicos para o lazer, associada à
violência crescente, reforça uma
tendência de "enclausuramento"
em casa, o que acaba benefician-
do o uso da rede. Essa hipótese
necessita ser comprovada por
pesquisas mais aprofundadas.

PREVISÃO OTIMISTA
O total de pessoas que aces-

sam a rede no Brasil, conside-
rando múltiplos locais de uso
(residência, trabalho, universida-
des etc.), atingiu 32,9 milhões ao
término de 2006, número prati-
camente estável em comparação
com o verificado no fim de 2005.
A expectativa para os próximos
anos é que, com a queda dos pre-
ços dos computadores e do acesso
em banda larga, o percentual de
brasileiros conectados aumente
em relação ao total da população.
Esse movimento vai aproximar
um pouco mais o perfil do usuário
da internet ao da média dos habi-
tantes que vivem nos principais
centros urbanos do País. Atual-
mente, a distância entre os dois
ainda é elevada (tabela 7).

Observa-se que a maioria
dos internautas é das classes A
e B, geralmente um pouco mais
jovens do que a média da popu-
lação. À medida que aumentam
as vendas de computadores
populares, deverá se verificar
incremento da participação da
classe C. Em 2006, de acordo
com a Associação Brasileira da
Indústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee), a venda de compu-
tadores cresceu 43%, atingindo
8,3 milhões de máquinas, um
recorde para o setor. Deste
total, 3,5 milhões de equipa-
mentos são de uso doméstico,
adquiridos majoritariamente
pelas classes B e C.

Em relação às camadas menos
favorecidas, o acesso, como em
outros países em situação similar,
dependerá de políticas públicas
mais agressivas, notadamente
a informatização de unidades
do ensino médio e básico. Hoje,
apenas 11% dos internautas
brasileiros navegam em escolas
ou universidades. O domicílio,
próprio ou de amigos e parentes,
continua sendo a principal fonte
de uso da web (gráfico 2).

DIVERSÃO E COMÉRCIO
No que tange ao uso da rede,

merece destaque a expansão da
subcategoria Vídeos e Filmes,
que passou de 2,1 milhões de

usuários domésticos em janeiro
de 2006 para 5,7 milhões no fim
do ano, um crescimento de mais
de 160% (o sistema de medição
de audiência domiciliar da inter-
net do Ibope/NetRatings utiliza
15 categorias e 74 subcategorias
para classificar os sites).

O YouTube.com, site mais
emblemático dessa tendência,
passou de 57 mil usuários em de-
zembro de 2005 para 4,1 milhões
no mesmo mês de 2006. Turismo
também foi um segmento que se
desenvolveu bastante—64,8% na
comparação com dezembro/2005
(tabela 2) —, assim como os
sites de cartões de crédito, que
pela primeira vez ultrapassaram a
barreira de l milhão de usuários:
crescimento de 67,5% no ano.

O comércio eletrônico, da
mesma forma, apresenta grande
evolução no País. De acordo com
o Target Group Index, 16% dos
internautas brasileiros realizaram
pelo menos uma compra online
no ano passado (excluindo-se ali-
mentos e bebidas). Considerando
apenas a população com renda
mensal superior a R$ 4,5 mil,
31% fizeram compras pessoais
pela rede nos 30 dias anteriores
ao levantamento (realizado no
primeiro semestre de 2006).

Quanto mais informações fo-
rem necessárias para a decisão de
compra, maior a importância da
rede. Isso explica, por exemplo,
o crescimento dos sites automo-
tivos, embora ainda seja muito
raro fechar a aquisição de um
automóvel pela web. Sob este as-
pecto, vale destacar que, ao longo
de 2006, considerando-se apenas
o acesso domiciliar, mais de 7
milhões de brasileiros visitaram
mensalmente sites de comércio
eletrônico, não somente com o
propósito de fazer compras, mas
também para obter avaliações e
preços dos produtos.

FUTURO
O grande desafio em termos

de uso da rede no Brasil, nos
próximos anos, será a superação
do que, nos estudos de adoção
de inovações tecnológicas, é
conhecido como hiato de ado-
ção — o período que separa os
adotantes iniciais, tradicional-
mente mais ricos e com maior
escolaridade, da maioria dos
consumidores, que formam o
mercado principal para um novo
produto ou serviço com fortes
características de inovação.

O preço é uma das barreiras
que está sendo gradualmente
superada. Entretanto, outras
permanecem: disponibilidade,
facilidade percebida de uso,
atendimento das reais necessida-
des dos consumidores, pressão
do grupo social ou da família.
Sua superação vai exigir um
esforço conjunto tanto do lado
da oferta (empresas) como da
regulamentação (governo), den-
tro de um ambiente econômico
relativamente estável.
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