
Mundo tem 694 milhões de internautas, diz estudo 
 
No mundo todo, 694 milhões de pessoas acima de 15 anos navegam na internet, o que 
representa cerca de 14% da população total deste grupo etário, segundo uma pesquisa 
divulgada ontem nos Estados Unidos. 
 
O estudo, da empresa comScore Networks, garante ser "a primeira estimativa verdadeira do 
tamanho e do comportamento da audiência global online".A estimativa está baseada em 
observações de grandes mercados, que incluem China e Índia. 
 
"Hoje, a audiência online nos Estados Unidos representam menos de um quarto dos usuários 
de internet no mundo, em comparação com os dois terços da audiência global que 
representavam 10 anos atrás", disse Peter Daboll, presidente da comScore Media Metrix. 
 
Segundo o relatório, os Estados Unidos continuam à frente quanto ao número de usuários da 
internet (152 milhões), seguidos de China (72 milhões), Japão (52 milhões), Alemanha (32 
milhões) e Grã-Bretanha (30 milhões). 
 
Em seguida, aparecem Coréia do Sul (24,6 milhões), França (23,9 milhões), Canadá (19 
milhões), Itália (16,8 milhões) e Índia (16,7 milhões). 
 
Completam os 15 primeiros lugares Brasil (13,2 milhões), Espanha (12,5 milhões), Holanda 
(11 milhões), Rússia (10,8 milhões) e Austrália (9,7 milhões). 
 
Em termos de tempo de navegação, Israel encabeça a lista, com uma média de 57,5 horas de 
conexão por pessoa em um mês - o dobro do tempo dos Estados Unidos. Nesta categoria, 
seguem Finlândia, Coréia do Sul, Holanda e Taiwan. 
 
A pesquisa mostrou "altos níveis de envolvimento com internet em países fora dos Estados 
Unidos. De fato, os Estados Unidos não entram na lista dos 15 países com maior conexão 
mensal por pessoa", disse Daboll. Entre os sites com mais usuários, o MSN da Microsoft lidera 
as preferências com 538,6 milhões de internautas, seguido de Google (495,8 milhões) e Yahoo 
(480,2 milhões). 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 maio 2006, Tecnologia & Saúde, p. A-
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