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40% dos internautas brasileiros usam a web para ler notícias, mostra pesquisa

Da Redação

Grande parte dos internautas brasileiros usa a web com a principal finalidade de ler notícias. O índice de 40% 
apenas para a troca de e-mails, preferida por 44%. Em seguida vem o acesso a informações gerais em sites de
busca (39%) e mídias sociais (39%). As informações fazem parte de um estudo realizado pela GfK, 4ª maior
empresa de pesquisa de mercado no Brasil.

Com 40% das citações, a leitura de notícias na web é costume mais comum entre os que tem mais de 56 anos
(59%), enquanto que o percentual cai para 31% entre os mais jovens, com idade dos 18 aos 24 anos.

Dos 39% que têm o relacionamento nas mídias sociais como principal atividade na internet, 61% estão na faixa
etária entre 18 a 24 anos e 47% na faixa de 25 a 34 anos.

O uso da Internet para compras online ainda é restrito (9%), apesar do grande crescimento do comércio eletrô
nos últimos anos. Fora do trabalho e escola, 40% dos entrevistados afirmam que reservam de 1 a 2 horas por 
para usar a internet para fins pessoais, 18% usam menos que uma hora por dia e 19% não usam a Internet to
dia.
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Moacyr Victor Minerbo [12/09/2011 - 22:47] 
(Âncora / Apresentador TV / Apresentador Rádio-ALLTV
- IG - SP) 

É preciso saber o que o entrevistado considera "ler notícia".
Possivelmente não passa do lead.  

Paulo Sérgio Aguiar [12/09/2011 - 21:38] 

“Fidel se acha mais cubano do que todos os outros cubanos...”
(de um cubano).

“Vão ter que me engolir...”(Zagalo).

Poder, antes e depois... (UM PORRI...).

Luciana Julião menospreza o jornalismo, abusando do poder, do
privilégio da informação. Ex repórter-eco, não está nem aí para
a ecologia. Gosta de fazer propaganda para político na TV (com
cargo de editora-chefe).

É recalcada e ressentida com mulher que é honesta. É
engavetadora de matéria de interesse público. Atenta contra a
credibilidade do jornalismo, contra a população santista. E tem
o patrocínio de muita gente suspeita. 

Faz e desfaz no veículo para qual trabalha a afiliada Record
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