
CONECTAR E
COMPARTILHAR

EstudoTG.net aponta que 79% dos 35 milhões
de internautas são ativos nas redes sociais.

DA REDAÇÃO

Com o aumento do acesso à internet no país, mais do que
crescer o número puro e simples de internautas, aumenta
também a quantidade de gente que, mais do que conectada
à rede, está presente nas mídias sociais.

Com idade média de 32 anos, o perfil dos usuários abrange
praticamente todas as classes sociais e idades. Sites de mú-
sica são os mais visitados pelos usuários das redes sociais,
porém as preferências se alteram conforme a idade. Entre os
jovens de 15 e 24 anos, os três conteúdos mais citados são
música, filmes e jogos; pessoas entre 25 e 44 anos preferem
sites de comparação de preço, música e jornais nacionais; e
os entrevistados acima de 45 anos acessam sites de jornais
nacionais/locais e sites de comparação de preços.

Em relação à forma de acesso, entre as diversas plata-
formas disponíveis, a grande maioria ainda se conecta por
meio de desktop/laptop (88%). Porém, enquanto para os
jovens internautas (entre 15 e 24 anos) que navegam nas
redes sociais a maior afinidade é com console de games
(140), para a faixa de 35 a 44 anos é com os tablets (153).

Outra constatação do estudo é de que o tempo médio por
dia de navegação (média total é de 2h43 min) nas plata-
formas mais modernas é maior. Via smartphone é de 3h28
min, via tablet 3hl8 min e via console de games 3 h.

Além disso, enquanto 54% do universo Target Group
Index declara consumir simultaneamente dois ou mais
meios, o percentual sobe para 64% no caso dos que aces-
sam redes sociais.

Independentemente da faixa etária, TV e internet apre-
sentam o maior percentual de sobreposição, porém a re-A ut
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lação se altera quando analisados os índices de afinidade.
Pessoas entre 15 e 34 anos consomem simultaneamente
televisão e internet (164); na faixa de 35 a 44 anos, os mais
preferidos são rádio com internet (132); e para o público
acima dos 45 anos, televisão e jornal (140).

Quando a pergunta é sobre acesso a sites de mídias off-
line, o percentual de acesso é bem superior ao consumo
simultâneo dos meios. Entre os que navegam nas redes
sociais, 78% acessaram um ou mais sites de meios off-line.
Os números mostram que a preferência de navegação
nesse tipo de site está entre pessoas acima de 25 anos
(81%) contra 72% entre o público de 15 a 24 anos.

Por fim a pesquisa também analisou o comportamento
das crianças na internet. Somente 11,5% das crianças nos
domicílios do universo TG.net não são usuárias, sendo a
grande maioria das classes CDE (54%). Acompanhadas dos
pais ou não, as quatro maiores atividades praticadas são
jogos, lição de casa e acesso a músicas e vídeos. O tempo
médio de permanência delas na rede é de 10 horas por se-
mana. Ao que tudo indica, o futuro do brasileiro realmente
é conectado à internet e às redes socias.

OTC.NET

É uma pesquisa on-line, realizada com 2.900 internautas no

Brasil entre 15 e 75 anos. Fusionada com a base regular do Target

Group Index, permite análises diferenciadas em um único banco.

O levanta mento foi realizado entre maio e junho de 2011, nos

mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto

Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste,

São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste.

Banco utilizado: Mai./n - Jun./n

TARGET GROUP INDEX

O Target Group Indexe um estudo single source sobre o consu-

mo de produtos, serviços e midia, estilo de vida e características

sociodemográficas. Durante a pesquisa, o mesmo entrevistado

responde todas as questões do questionário, o que permite

uma análise completa da base de dados em qualquer uma

das 220 categorias de produtos, 3.100 marcas e 700 veículos

de comunicação presentes no estudo. As entrevistas foram

realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de

Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte Salvador, Recife,

Fortaleza, Brasília e no interior de São Paulo e nas regiões Sul

e Sudeste, com pessoas de ambos os gêneros das classes AB,

C e DE com idades entre 12 e 75 anos. Contabiliza 69 milhões

de pessoas (48% da população brasileira).

Banco utilizado: Fev./2t>io-Jan./2Oii.
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Text Box
Fonte: CdM, São Paulo, ano 02, n. 30, p. 14-16, nov 2011.




