
Uma pesquisa etnográfica digital realizada pela 
Predicta - consultoria especializada no comportamento 
do consumidor na web - e pela MultiFocus - instituto de 
pesquisa de mercado - fez uma análise do comportamento 
da mulher de baixa renda em relação ao uso da internet. O 
estudo teve como objetivo descobrir quem é e o que faz na 
web a mulher dona de casa pertencente à classe C e com 
idade entre 25 e 49 anos. Os índices registrados revelaram 
que 40% passam mais de duas horas por dia conectadas; 
83% acessam a rede diariamente; 86% pertencem a alguma 
rede social; 23% já criaram pelo menos uma comunidade; 
33% enxergam na internet um passatempo mais interessante 
que a televisão; 78% sentem-se mais globalizadas ao usar 
a web; 15% dizem que se sentem mais inteligentes; e 26% 
confiam em realizar compras online, 
Realizada com 50 donas de casa, em um período de 11 dias, 
o estudo avaliou o comportamento de mulheres residentes 
na cidade de São Paulo e com renda familiar de até dez 
salários mínimos. A escolha desse público foi feita em 

razão do índice de crescimento do uso de internet nesses 
domicílios de pessoas com o perfil citado, Em 2003, havia 
2.165 residências com internet. Esse número saltou para 
8.775 em 2008, segundo dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD 2008), do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). O período de estudo 
registrou grande atuação dessas mulheres, com 94.250 
acessos em 2.700 URLs diferentes. Dos sites acessados, 
44% foram em páginas de relacionamento; 38% em sites de 
informação; 10% em entretenimento; 6% em e-commerce 
e 2% em serviços. No que diz respeito aos sites de 
relacionamento, as redes sociais foram as mais acessadas, 
com 94%, sendo o Orkut o campeão de visitação. Em relação 
a procura por informações, sites de busca corresponderam 
a 56% das visitas. No quesito serviços, a busca por páginas 
com dicas de oportunidades de empregos chegou a ter 
54% de acesso, contra 23% de URLs de internet banking. 
Por demonstrarem tanto interesse em relação à web, 66% 
das pesquisadas disseram que estão lendo menos offline, 

no entanto, 60% falaram que diminuíram o 
tempo de pesquisas de preços nas lojas, pois 
o fazem pela rede. 

Uma informação importante para empresas 
e anunciantes é que 63% desse público 
busca informações sobre produtos nos sites 
das próprias companhias e 12% registraram 
participação em fóruns ou comunidades 
a favor ou contra uma marca. De acordo 
com Claudia Woods, diretora de serviços 
da Predicta, a etnografia digital dá a 
chance ao mercado de conhecer inúmeras 
particularidades dos consumidores, com uma 
metodologia confiável e que observa e analisa 
o cliente pelo lado de dentro, que pode ser 
aplicada para qualquer público predefinido e 
com diversos objetivos. "Antes, analisávamos 
para as empresas como os internautas se 
comportavam dentro do site delas ou mediante 
campanhas. Agora mostramos como eles 
interagem com todo o universo online e o que 
pensam dele." 
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