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"Interagir com outras pessoas através de e-mail/mídias
sociais, e ler notícias são as principais atividades online
dos brasileiros. No entanto o uso da internet tem um
potencial de crescimento ainda maior no Brasil e opiniões
online confiáveis de produtos e serviços, além de melhores
sistemas antifraude são essenciais para que as transações
financeiras online se tornem mais populares."
– Renata Pompa de Moura, Gerente de Pesquisa
Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
•
•
•
•
•

Quais são as principais atividades online dos brasileiros?
Quais as principais preocupações quanto a segurança online?
Qual o comportamento do brasileiro em relação ao uso da internet e de redes sociais?
Como a internet pode se desenvolver frente a um cenário econômico desafiador?
Como o consumidor gastou seu dinheiro em 2014?
Qual o cenário atual e as oportunidades para a internet em diversos setores?
Quais os setores que apresentam maior perspectiva de crescimento futuro?

Este relatório fornece uma análise abrangente das maneiras como os usuários da internet usam a
plataforma online em suas vidas diárias. Oferece também uma visão geral das atividades online dos
brasileiros, bem como as suas preocupações com a segurança online, e seus comportamentos em
relação à internet e mídias sociais. O perfil demográfico da população brasileira, previsões, e uma
análise das condições econômicas que podem ter um impacto no uso da internet pelos brasileiros
também estão incluídos no relatório.
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Figura 51: Vendas no varejo brasileiro no mercado de itens diversos, por valor, 2009-14
Inflação irá gerar aumento no preço de material escolar
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O Consumidor – Atividades Online
Tópicos centrais
Emails e acesso às redes sociais são as principais atividades online dos brasileiros
Figura 53: Atividades online, dezembro de 2014
Consumidores jovens se destacam dos mais maduros na maioria das atividades online, com exceção de atividades bancárias e notícias
Figura 54: Atividades online, por faixa etária, dezembro de 2014
Homens jovens tendem a comprar mais online
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Figura 55: Compras online, por gênero, dezembro de 2014.
Redes sociais são mais usadas no Sul, mas namoro online é mais popular no Nordeste
Figura 56: Atividades online selecionadas, por região, dezembro 2014
Aplicação de tendências

O Consumidor – Segurança Online
Tópicos centrais
Segurança de informações pessoais é a maior preocupação dos usuários da internet
Figura 57: Preocupações com a segurança online, dezembro de 2014
Preocupação dos pais com atividades online varia conforme a faixa etária das crianças
Figura 58: Preocupações com a segurança online, pela faixa etária das crianças, dezembro 2014
Usuários da internet no Sul são os mais desconfiados sobre as opiniões/comentários online de produtos/serviços
Figura 59: Preocupações com a segurança online, por região, dezembro 2014
Aplicação de tendências

O Consumidor – Comportamento Online
Tópicos centrais
Conectados 24 horas por dia
Figura 60: Comportamento online, dezembro de 2014
Usuários maduros acham mais fácil desligar e ignorar a internet depois do trabalho
Figura 61: Comportamento online, concordância com afirmações selecionadas, por faixa etária, dezembro de 2014
Produtos que monitoram a saúde podem atrair consumidores do Sudeste e homens com mais de 45 anos
Figura 62: Comportamento online, pela concordância com a afirmação "Tenho interesse pelos produtos que me possibilitem monitorar
minha saúde", por faixa etária e gênero, dezembro de 2014
Figura 63: Comportamento online, pela concordância com a afirmação "Tenho interesse em produtos que me possibilitem monitorar
minha saúde", por região, dezembro de 2014
Aplicação de tendências

O Consumidor – Comportamento em Relação à Mídia Social
Tópicos centrais
Links para websites de marcas e comentários sobre produtos/serviços na mídia social atraem mais de um quarto dos usuários de redes
sociais
Figura 64: Comportamento em relação à mídia social, Dezembro de 2014
Pessoas sem filhos tendem a acessar mídias sociais em smartphones
Figura 65: Comportamento em relação à mídia social, pela concordância com a afirmação "Prefiro acessar sites de mídia social (ex.
facebook, twitter) através do meu smartphone, pelo número de crianças em casa, dezembro de 2014.
Solteiros são mais propensos a usar mídias sociais para interagir com outras pessoas e seguir marcas
Figura 66: Comportamento em relação à mídia social, pela concordância com afirmações selecionadas, por estado civil, dezembro de
2014
Homens tendem a achar mais vantajoso ter contato com pessoas influentes em mídias sociais
Figura 67: Comportamento em relação à mídia social, pela concordância com a afirmação "Acho vantajoso me conectar com pessoas
influentes na mídia social (ex. profissionais mais experientes no LinkedIn), por gênero, dezembro de 2014
Aplicação de tendências
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