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Estudo desenvolvido pelo instituto Qua-
libest, divulgado com exclusividade por 

ProXXIma, aponta que mais de 80% dos 
internautas brasileiros acessam as redes 
sociais. Impressiona também o índice dos 
usuários de web que, no Brasil, já acessam 
sites de compras, agora  perto dos 70%.

Realizada entre o final de 2012 e o mês 
de março passado, a pesquisa avaliou apro-
ximadamente cinco mil internautas, de 
ambos os sexos, com idade igual ou supe-
rior a 16 anos, das classes econômicas A,B, 
C — de todas as regiões do País. O relató-
rio comprova como os brasileiros estão ca-
da vez mais conectados ao mundo digital 
(veja quadro 1), mas mostra também que 
nossos internautas não vivem apenas em 
frente a seus computadores: praticam ati-
vidades físicas,  saem para divertir-se e têm 
preocupações  espirituais (leia quadro 2).

“Há cerca de13 anos, quando comecei 
a pesquisar a web, havia algum receio em 
relação ao internauta, uma ideia de que 
o seu desenvolvimento seria distinto da-
quele comum aos seres humanos, e que 
ele poderia viver a vida de forma pratica-
mente virtual”, lembra Daniela Daud Ma-
louf, sócia-diretora do Qualibest. “Mas 
evoluiu-se para um uso mais maduro da 

internet: está cada vez mais interativa e 
capacitada para se cumprir tarefas antes 
exclusivas do mundo real”, acrescenta.

O estudo revela que, mesmo possuin-
do uma vida ativa no ambiente digital, as 
pessoas muitas vezes deixam a internet 
em segundo plano: “As pessoas seguem 
saindo, jantando fora  — podem até es-
tar conectadas quando fazem isso, mas 
seguem fazendo”, destaca Daniela.

Mobilidade é a palavra
Dados do Qualibest colocam o tablet, 

citado por 36% dos entrevistados, no to-
po da lista dos principais alvos de con-
sumo do internauta brasileiro, amplian-

Universos conectados
Estudo mapeia comportamento do internauta brasileiro que,  
cada vez mais, integra o mundo digital com suas atividades off-line
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• o internauta também diverte-
se sem a web – 81% costumam 
sair para comer fora, e 61% dos 
participantes da pesquisa frequentam algum tipo de 
evento cultural — como cinema, teatro ou show —, ao 
menos uma vez por mês

• o internauta é sedentário? — Segundo a 
pesquisa, 60% dos internautas praticam algum 
tipo de atividade física ao menos uma vez por mês. 
Esse número sobe para 70% considerando os que 
declaram não ter uma frequência definida para a 
prática esportiva

• Alma conectada – Não só o corpo, mas também 
o espírito é trabalhado pelo internauta brasileiro: 
54% são de alguma religião, e frequentam alguma 
igreja ou culto

• Bancos e cartões – Entre os internautas mais 
afluentes economicamente, 94% têm conta 
em bancos (em média, 88% dos internautas 
brasileiros possuem conta em banco). E 74% têm 
cartão de crédito.

Comportamento off-line• um ser socializado — 84% dos 
internautas brasileiros hoje acessam 
redes sociais: Facebook, Tumblr, Orkut, Twitter, YouTube, 
LinkedIn, Pinterest, Instagram, entre outras. Mas as 
atividades ainda mais disseminadas — cada uma destas, 
praticadas por 88% dos internautas — são o acesso a sites 
de buscas e o uso de e-mails e correio eletrônico

• outras preferências — Depois de buscas, e-mails e 
mídias sociais, as atividades mais comuns entre os usuários 
brasileiros de web são: sites de compra online (67%); sites de 
notícias e informações (67%); baixar músicas (58%); assistir 
a vídeos e filmes (55%); ouvir música (52%); sites de notícias 
de revistas/jornais (52%); mapas online (49%); baixar vídeos 
e filmes (49%); programação de lazer/teatro/cinema (42%); 
acessar/participar de blogs (39%); chats (34%)

• Bola da vez — Com 36%, o tablet aparece no topo da 
lista das futuras compras dos internautas do País.

• Comprando e movimentando — Sete em cada dez 
internautas declaram acessar sites de compra online, e 
três, em cada dez, acessam sites de bancos para rea lizar 
movimentações financeiras; entre os respondentes da 
classe A, o acesso a banco online chega a 46%.

Comportamento online@

do, assim, o fôlego das teorias e obser-
vações relativas à crescente necessidade 
de integrar a vertente mobile do acesso à 
web às estratégias de comunicação digi-
tal. No entanto, se os números destacam 
essa relevância, na prática, as estratégias 
para aparelhos móveis ainda não rece-
bem a devida atenção dos responsáveis 
por essa comunicação nas empresas, de 
acordo com Jonatas Abbott, presidente 
da Associação Brasileira das Agências 
Digitais (Abradi). “O e-mail, por exem-
plo, é ferramenta muito relevante para 
as operações de e-commerce, mas nem 
mesmo essas já pensam decididamen-
te em formatos de e-mail próprios para 

equipamentos móveis”, ressalta. “É ne-
cessário pensar a comunicação digital 
também em termos de telas pequenas. 
Qualquer site precisa ser fácil de mani-
pular e ter em sua comunicação com-
ponentes visuais muito forte”, analisa.

Outras pesquisas recentes comprovam a 
importância da expansão da vertente mó-
vel da experiência de web: “Entre a edição 
de 2012 e a deste ano do estudo de nosso 
prêmio Top of Mind Internet, a posse de 
tablet entre os internautas subiu de 7% 
para 19%”, conta Enor Paiano, diretor de 
publicidade do UOL. “Embora tal afirma-
ção possa parecer paradoxal, essa expan-
são deve fortalecer ainda o componente 

da vida dos usuários além dos limites da 
web, pois, ao facilitar e disseminar o aces-
so à informação, os equipamentos móveis 
podem ampliar a presença de público em 
locais como shows e restaurantes”, explica.

Conforme Paiano, atualmente os es-
tudos mostram um internauta não so-
mente móvel, mas multiplataforma, com 
o acesso ao universo digital apoiado em 
três pilares: o computador, o smartphone  
e um equipamento utilizado como se-
gunda tela simultaneamente ao consu-
mo de TV. “Tudo o que fazemos hoje no 
universo digital — marketing, comunica-
ção, comércio —, precisa levar em conta 
essas três situações”, acentua.

Jonatas Abbot presidente da Abradi, critica as  
estratégias de comunicação das empresas em mobile

Enor Paiano, diretor de publicidade do UOL: os internautas de hoje são 
multiplataforma e as companhias precisam levar isso em conta

Daniela, da Qualibest: usuários da internet estão cada vez 
mais maduros e as plataformas mais interativas

Fo
to

s
: d

iv
u

lg
a

ç
ã

o

d
iv

u
lg

a
ç

ã
o

/M
a

r
c

io
 B

r
u

n
o

 o
li

ve
ir

a

MM 1566 proxxima.indd   41 27/06/2013   17:48:42


