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as regiões metropolitanas de nove das 
principais capitais do Brasil — universo 
que representa cerca de 64 milhões de 

pessoas — já é possível afirmar que o acesso 
regular à internet é feito por praticamente 
metade da população. Segundo dados do Target 
Group Index, estudo do Ibope Mídia, 4 7 % das 
pessoas, ou seja, 30 milhões navegaram na 
rede nos últimos 7 dias. O número aponta um 
crescimento de 6 8 % na penetração da internet 
nos quatro anos passados em cidades como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo 
Horizonte e Salvador. 

É expressivo o número de internautas que 
navegam diariamente (52%) e que acessam 
comunidades virtuais com frequência, seja como 
espectadores ou colaboradores na produção de 
conteúdo (56%). Esse tipo de uso vem aumen
tando cada vez mais entre a gama de possibilida
des da internet. Segundo dados do Ibope Nielsen 
Online de outubro de 2009, o número de pes
soas que navegaram em sites da categoria 
"Comunidades" — que inclui redes sociais, blogs, 
microblogs, bate-papos, fóruns e outros sites de 
relacionamento — chegou a 31,4 milhões. Um 
exemplo dessa penetração é que há mais pessoas 
que se dedicam às comunidades virtuais do que 
à leitura de notícias nacionais on-line (47%). 

É um novo tipo de internauta, que já corres
ponde a um terço dos usuários: o heavy user, 
aquele que além de se conectar todo dia, fre
quenta regularmente as comunidades virtuais. 
Esse público apresenta um consumo acima da 
média da maioria das atividades realizadas vir
tualmente, sejam elas relacionadas a entreteni
mento ou informação. 

Na fatia dos internautas regulares, enviar e 
receber e-mails é a atividade mais frequente, 
com 71% das pessoas se dedicando a ela. 
Mesmo figurando na segunda posição para os 
heavy users, essa função aparece com 8 1 % de 
aderência. São eles também que mais leem 
notícias internacionais, baixam e ouvem músi
ca, compartilham fotos e assistem a vídeos. 
Outro exemplo de consumo são os jogos on
line: entre os heavy users a prática é comum 
para 3 9 % contra uma média de 2 7 % no total de 
internautas. Também na troca de mensagens 
instantâneas, como o MSN, há uma grande 
diferença. Para o grupo mais assíduo na rede, 
essa função envolve 8 1 % das pessoas e aparece 
como a primeira no ranking de atividades pra-
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ticadas, enquanto só atinge 5 8 % do usuário regu
lar e figura na terceira posição para esse público. 

MAPEAMENTO DA REDE 
Os dois grupos também seguem direções com

portamentais distintas. Os heavy users são mais 
interessados em empreender aventuras (60%), 

conhecer lugares exóticos (75%) e viajar para o 
exterior (73%). Mas a média dos internautas pre
fere "passar uma noite calma em casa a sair" 
( 6 0 % ) e acha que "é mais importante cumprir com 
o meu dever do que aproveitar a vida" (43%). 

Ainda segundo o Ibope Nielsen Online, a 
análise da cobertura indica que 8 5 , 4 % dos usu
ários do sexo masculino que navegaram na 
internet em outubro de 2009 entraram em sites 
da categoria "Comunidades". Mas a maior ade
rência ficou mesmo por conta dos jovens entre 
18 e 24 anos: 91,3% de todos os internautas 
dessa faixa etária frequentaram comunidades. 
Foram seguidos de perto por usuários entre 25 a 
34 (89,6%) e pela faixa entre 12 e 17 (89,1%). 

Cientes dessa movimentação, empresas 
começam a se posicionar estrategicamente nas 
comunidades on-line. Segundo dados da Nielsen, 
os gastos com publicidade nas redes sociais e 
blogs no país cresceu 119%, passando de U$49 
mi para U$108 mi entre agosto de 2008 e agosto 
de 2009. Facebook e MySpace, por exemplo, 
oferecem alternativas de propaganda direciona
das de acordo com sexo, idade, língua, entre 
outras. Mesmo assim, as empresas ainda têm 
grande dificuldade de descobrir onde estão seus 
consumidores, já que o mapeamento na internet 
ainda está começando a se desenvolver.
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