
Brasileiros passam mais tempo na web 
Taís Fuoco 

Pesquisa afirma que os brasileiros passam três vezes mais tempo por semana conectados à 
Internet do que assistindo à televisão 

Uma pesquisa realizada pela Deloitte e divulgada nesta sexta-feira afirma que os brasileiros 
passam três vezes mais tempo por semana conectados à internet do que assistindo à 
televisão. 

O estudo "O Futuro da Mídia" está na terceira edição, mas esta foi a primeira em que o Brasil 
foi inserido entre os outros países pesquisados: Estados Unidos, Japão, Alemanha e Grã-
Bretanha. Dos 9 mil entrevistados, 1.022 eram brasileiros. 

De acordo com a pesquisa, os consumidores brasileiros gastam, atualmente, 82 horas por 
semana utilizando diversos tipos de mídia e de entretenimentos tecnológicos, como o celular. 
Para a maioria dos consumidores, o computador superou a televisão em termos de 
entretenimento. 

A maior parcela dos participantes (81 por cento) apontou o computador como o meio de 
entretenimento mais importante em relação à TV. Entre os ouvidos, 58 por cento disseram que 
videogames, jogos no computador e online são importantes fonte de diversão. 

Metade dos entrevistados está atenta aos lançamentos tecnológicos e tentam adquirir 
rapidamente esses equipamentos. Além disso, 47 por cento dos pesquisados usam o celular 
como um dispositivo de entretenimento. 

O levantamento ouviu pessoas com entre 14 e 75 anos de idade. 

A faixa etária de 26 a 42 anos é a mais envolvida com atividades interativas na Internet, como 
assistir a programas de TV ou usar o computador para chamadas telefônicas. 

Em todas as faixas de idade, a atividade mais realizada na Internet é a criação de conteúdos 
pessoais para serem acessados por outras pessoas, como Web sites, fotos, vídeos, músicas e 
blogs, diz o estudo. 

Disposto a pagar mais 

Outro dado detectado pela pesquisa da Deloitte foi que os brasileiros se sentem limitados na 
Internet pela velocidade de sua conexão. 

Por isso, 85 por cento dos ouvidos afirmaram estar dispostos a pagar mais para ter conexões 
mais velozes. As pessoas da faixa etária acima de 43 anos são as mais dispostas a pagar mais 
caro por mais velocidade. 

Entre todos os entrevistados, 92 por cento possuem celular. Entre os aplicativos deste tipo de 
aparelho, as mensagens de texto são as mais utilizadas (92 por cento), seguidas da câmera 
digital (78 por cento), jogos (67 por cento) e a câmera de vídeo (62 por cento). 
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