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Estatística da Internet 
Fonte: http://www.ciscoredacaovirtual.com/redacao/dadosinteres/default.asp?fldAuto=9 

 
 

PORCENTAGEM DE NORTE-AMERICANOS ON-LINE  
1998 - 28% (IDC, out. 1999).  
1998 - 42% da população adulta. (Stratis Group, abr. 1999)  
2003 - 62% (IDC, out. 1999).  
2003 - 67% (Yankee Group, 1999).  
2005 - 91% (Strategy Analytics, dez. 1999).  
 
 
As estatísticas que estamos apresentando a seguir, tem muitos dados dos Estados Unidos, por que lá existe 

muito mais organismos de pesquisa da Internet levantando informações. Todavia, isto é um excelente 
indicador de como a Internet Brasileira estará dentro de 3 anos. Por que o que eles passam lá hoje em 

termos de Informática, em média, nós passaremos daqui há cerca de 3 anos. 
 
 

1. Dados Principais 
 

No Brasil, o acesso residencial à Web cresce 50,5% em dois anos. 
Brasil tem 1.219 provedores de acesso à Internet em Agosto de 2002 e cerca de 14 milhões de usuários. 
2002: A Internet está na residência de 563 milhões de pessoas pelo mundo - pela Nielsen NetRatings. 
Em 2006, 60 bilhões de e-mails circularão por dia no mundo. 
O eMarketer prevê que o número de usuários de Internet na América Latina baterá 60,6 milhões em 2004. O instituto de 
pesquisas estima que a região somará mais de 33 milhões de internautas no final deste ano e 43,4 milhões, em 2003. 
60 milhões de pessoas baixam músicas pela Web só nos EUA. 
5,47% dos habitantes da terra estão on-line.  
332,73 milhões de pessoas no mundo tinham acesso à Internet. (NUA, jun. 2000). 
A Terra tinha 6,08 bilhões de habitantes em 1999. (US Census Bureau, jul. 2000). 
 
 

1.1. NOVOS USUÁRIOS DE INTERNET  
 
A cada minuto, registrou-se uma média de 190 novos usuários de Internet em 1999. (eTForecasts) Segundo dados de maio de 2000, 
houve 100 milhões de novos usuários em 1999).  
 
Mais de 5 milhões de norte-americanos ingressaram no mundo da Internet durante o primeiro trimestre de 2000 - média de 55.000 por 
dia, 2.289 por hora e 38 por minuto. (CyberAtlas / Telecommunications Reports International, mai. 2000).  
 
São esperados 215.000 novos usuários por dia até 2005. (Computer Industry Almanac, nov. 1999). As projeções para 2005 
ultrapassam 765 milhões de pessoas on-line.  
 
VOLUME DE TRÁFEGO: O volume de tráfego na Internet era duplicado a cada 100 dias. (U.S. Dept. of Commerce, abr. 1998).  
 
VOLUME DE EMPREGOS: Internet ocupava 2,3 milhões de pessoas. (Internet Indicators, out. 1999).  
 
GERAÇÃO DE EMPREGOS: A Internet gerou cerca de 400.000 empregos entre o primeiro trimestre do ano fiscal de 1998 e o mesmo 
período de 1999. (UT's Internet Indicators, out. 1999).  
 
PORCENTAGEM NO AUMENTO DE PBN NOS EUA: As indústrias de TI contribuíram com 35% do crescimento real da economia 
norte-americana entre 1995 e 1998. (U.S. Dept. of Commerce, jul. 1999).  
 
NOVAS PÁGINAS: Uma média de mais de três milhões de páginas foram criadas diariamente em 1999. (IDC, abr. 2000).  
 
IMPACTOS DIÁRIOS NA WEB DURANTE 1999: Em outubro de 1999, as visitas aos sites foram de 1 bilhão por dia. (eMarketer/Media 
Metrix, nov. 1999).  
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VOLUME DE E-MAIL: O serviço de correios dos EUA entregaram 10 bilhões de cartas durante 1998. Os cálculos de mensagens de e-
mail, no mesmo ano, chegaram a uma cifra entre 618 bilhões e 4 trilhões. (U.S. Internet Council, abr. 1999).  
 
COMPUTADORES AJUDAM ÁS CRIANÇAS NOS DEVERES DE CASA: duas entre três crianças que tinham acesso à Internet 
usavam o computador da sua residência para fazer os deveres de casa. (NPD Online Research, ago. 1999).  
 
LEILÕES: Eram oferecidos 400.000 novos artigos diariamente nos sites de leilões eBay. (eBay, abr. 2000).  
 
COMPUTADORES + ACESSO À INTERNET GERALMENTE MAIS BARATOS DO QUE TV A CABO: 67,4% das residências norte-
americanas pagavam 31 dólares por mês com serviços de TV a cabo. (National Cable Television Association, jan. 2000 e Consumers 
Union, 1999). Muitos ISPs ofereciam computadores grátis a clientes que faziam contratos por três anos de acesso à Internet com a 
média de 20 dólares ao mês. (CNet, out. 8, 1999).  
 
MELHORES OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS: 83% dos norte-americanos opinavam que o acesso à Internet em escolas e 
bibliotecas iria melhorar as oportunidades educacionais dos residentes no país. (EdLiNC, maio1999). 
 
 
 

2. E-Commerce 

2.1. VOLUME DO E-COMMERCE  
 
AUMENTO: O e-commerce cresceu 12,7% entre o primeiro trimestre do ano fiscal de 1998 e o mesmo 
período de 1999. (Internet Indicators, out. 1999).  
 
E-COMMERCE DOMINARÁ B2B: Em 2003, 80% de todas as transações de negócios serão realizadas de 
forma on-line. Cerca de 2 milhões de dólares mudarão de mãos a cada minuto. (NUA/IDC out. 1999).  
 
VENDAS: Na Europa, 5% de todas as vendas no varejo – o equivalente a 51,2 bilhões de dólares – serão 
realizadas on-line em 2005, um aumento considerável em relação ao índice atual de 0,1%. (Forrester, jun. 
2000).  
 
PENETRAÇÃO DO E-COMMERCE: Três em cada cinco empresas norte-americanas usam algum tipo de e-
commerce, enquanto 20% manifestam intenção de fazê-lo no futuro. (National Association for Business 
Economics, abr. 2000).  
 
EMPRESAS QUE VENDEN ON-LINE: 56% das empresas norte-americanas comercializaram seus produtos 
pela Internet em 2000 – um incremento em relação aos 24% registrados em 1998. (NUA/Duke Business 
School, 1999).  
 

2.2. QUANTIDADE DE COMPRADORES ON-LINE - EUA  
 
1998 - 7,9% dos norte-americanos com mais de 14 anos fizeram compras on-line. (eMarketer, 1999).  
 
1998 - 31% dos norte-americanos com mais de 14 anos fizeram compras on-line. (AOL/Roper Starch 
Cyberstudy, nov. 1999).  
 
1999 - Mais de 56 milhões dos norte-americanos com mais de 14 anos fizeram compras on-line. 
(Intelliquest, Q1 1999).  
 
1999 - 7 milhões de novos consumidores on-line. (NUA/Forrester Research, set. 1999).  
 
1999 - 27 milhões das residências. (NFO Interactive, out. 1999).  
 
1999 - 17,8% dos norte-americanos com mais de 14 anos fizeram compras on-line. (eMarketer, 1999).  
 
1999 - 42% dos norte-americanos com mais de 14 anos fizeram compras on-line. (AOL/Roper Starch 
Cyberstudy, nov. 1999).  
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2002 -- 30% dos norte-americanos com mais de 14 anos fizeram compras on-line. (eMarketer, 1999).  
 
2004 -- 49 milhões de lares. (NUA/Forrester Research, set. 1999).  
 
 

2.3. VALOR DO MERCADO DE E-COMMERCE EM DÓLARES 
 
E-COMMERCE EM 2004 (em milhões de dólares)  
 
Mundial - 6,9 trilhões.  
 
América do Norte - 3,5 trilhões.  
 
Ásia Pacífico - 1,6 trilhões.  
 
Europa - 1,5 trilhões.  
 
América do Sul - 82 bilhões.  
 
África, Oriente Médio e Europa Oriental - 68 bilhões. (Forrester, abr. 2000).  
 
E-COMMERCE (EUA 1999): Triplicou para mais de 11,9 bilhões de dólares em 1999. (Enamics, jan. 2000).  
 
E-COMMERCE EMPRESAS: 2,5 milhões de empresas norte-americanas usaram a Internet para vender e 
comprar em 2000; no início do ano, menos de 600.000 realizaram o comércio eletrônico. (Emarketer, jun. 
2000).  
 
E-COMMERCE B2C: As vendas B2C nos EUA superaram 29,3 bilhões de dólares em 2000, enquanto as 
receitas totais do setor somaram, em 1999, 16,8 bilhões de dólares – um incremento de 157% em relação a 
1998. (Gartner Group, jun. 2000).  
 
VIAGENS E ENTRETENIMENTO: A quantidade de compradores de produtos dos setores de Turismo e 
Entretenimento aumentou para 27 milhões em 1999, o dobro em relação aos 13,4 milhões registrados em 
1998. (CyberDialogue, mai 2000).  
 
LUCROS VENDEDORES ON-LINE: 38% das empresas de vendas diretas on-line obtiveram lucros, assim 
como 72% das empresas de vendas por catálogo que começaram a atuar através da Internet. (Boston 
Consulting Group, abr. 2000).  
 
EMPRESAS DE COMESTÍVEIS ON-LINE: Os usuários de Internet gastarão 8,8 bilhões de dólares on-line 
em 2004, comparados com os 200 milhões de dólares desembolsados em 1999. (IDC, mai. 2000).  
 
CARROS: Dos 16,9 milhões de automóveis que foram vendidos nos EUA em 1999, 1,2 milhões foram por 
referências de Internet. (Jupiter Communications, jun. 2000).  
 
VENDAS DIRETAS DE CARROS ON-LINE: Em 2004, será vendido 1,3 milhão de automóveis diretamente 
on-line, em comparação com os 17.000 adquiridos pela Internet em 1999. (Jupiter Communications, jun. 
2000).  
 



Net Br@zil - Hospedagem e Web Design 
 

CEO - Consultoria Eclesiástica, 
Empresarial, Organizacional 

5 

Rua Damião Botelho de Souza, 232 - Guaratuba (PR) (41)9634-4435 - Internet: www.nbz.com.br - E-mail: netbrazil@nbz.com.br 

 

2.4. PENETRAÇÃO E-COMMERCE  
 
América do Norte - 24% (de 7%)  
 
Europa - 11% (de 3%)  
 
Ásia Pacífico - 9% (de 2%)  
 
América Latina - 7% (de 2%). (Boston Consulting Group, dez. 1999):  
 
EUROPA E-COMMERCE: 100 milhões de europeus comprarão on-line em 2004. (Forrester Research, dez. 
1999).  
 
EUROPA E-COMMERCE CRESCIMENTO: A taxa de crescimento aumentará mais de 100%, anualmente, 
nos próximos três anos. (Forrester Research, dez. 1999).  
 
EUROPA E-COMMERCE CORPORAÇÕES: 70% das 2.000 maiores empresas européias terão sua própria 
"frente virtual" em 2002. (META Group's Electronic Business Strategies Study, 1999).  
 
AUSTRALIA E-COMMERCE: Crescerá até 1,3 bilhão de dólares em 2002, em comparação aos 61 milhões 
alcançados em 1997. (National Office for the Information Economy, nov. 1999).  
 
 

2.5. E - COMERCE B2B ON-LINE  
 
1998 – 39 bilhões de dólares. (Goldman Sachs, set. 1999).  
 
1999 – 114 bilhões de dólares. (Goldman Sachs, set. 1999).  
 
1999 – 145 bilhões de dólares. (Gartner Group, mar. 2000).  
 
1999 – 250 bilhões de dólares. (Forrester Research, out. 1999).  
 
2000 – 740 bilhões de dólares. (The Yankee Group, abr. 2000).  
 
2003 – 2,8 trilhões (1/4 de todas as compras B2B). (Boston Consulting Group, dez. 1999).  
 
2003 – 1,4 trilhões. (Forrester Research, out. 1999).  
 
2004 – 2,7 trilhões. (Forrester Research, fev. 2000).  
 
2004 – 7,29 trilhões. (Gartner Group, mar. 2000).  
 
 

2.6. B2C E-COMMERCE  
 
MERCADO DE SERVIÇOS B2B EM 2003: Alcançará 64,8 bilhões de dólares. (Forrester Research, nov. 
1999).  
 
1998 – 11,2 bilhões de dólares. (NUA/Dataquest, out. 1999).  
 
1999 – 3,9 bilhões de dólares. (Direct Marketing Association). (eMarketer, 1999).  
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1999 – 31 bilhões de dólares. (NUA/Dataquest, out. 1999).  
 
1999 – 33,1 bilhões de dólares. (Boston Consulting Group, mar. 2000).  
 
2000 – 37 bilhões de dólares. (CyberAtlas/eMarketer, mai. 2000).  
 
2000 - 61 bilhões de dólares. (Boston Consulting Group, mar. 2000).  
 
2003 – 380 bilhões de dólares no mundo. (NUA/Dataquest, out. 1999).  
 
2004 – 184 bilhões de dólares. U.S. (NUA/Forrester Research, set. 1999).  
 
GASTOS DO CONSUMIDOR ON-LINE EM 1999: A média por residência foi de 1.167 dólares e aumentará 
para 3.738 dólares em 2004. (NUA/Forrester Research, set. 1999).  
 
GASTOS DO CONSUMIDOR POR ANTIGÜIDADE: Em 1999, os consumidores que usam a Internet desde 
1995 gastaram uma média de 388 dólares por transação; aqueles que a utilizam desde 1997, 298 dólares, e 
os que ingressaram na Web em 1998, 187 dólares. (ActivMedia, abr. 2000).  
 
 

2.7. VARIEDADE NO E-COMMERCE  
 
ROUPA: As vendas de roupas alcançaram 1,1 bilhão de dólares em 1999, o dobro em relação a 1998. (NPD 
Group, mar. 2000).  
 
JORNAIS ON-LINE: 148 dos 150 principais jornais dos EUA estão na Internet. (Editor & Publisher, 2000).  
 
PLANOS DE BODA: 29% das futuras noivas afirmaram usar a Internet como principal ferramenta de 
informação; 25% disseram que suas fontes de dados eram a família e os amigos; já 21% indicaram as 
revistas. (Greenfield Online, mai. 2000).  
 
COMPRA DE IMÓVEIS: 37% de todas as pessoas que compraram casas nos EUA, em 1999, usaram a 
Internet; em 1995, apenas 2%. (National Association of Realtors, mai.. 2000).  
 
COMPRA DE IMÓVEIS – II: Quatro em cada dez compradores norte-americanos de casas usou a Internet 
em 1999. (National Association of Realtors).  
 
EXTENSÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS: O site dedicado à medicina da Universidade de Stanford pôde 
responder perguntas dos pacientes em 87% dos casos. (The New York Times, mai. 30, 2000).  
 
OFERTA DE TRABALHO E RECRUTAMENTO ON-LINE: 79% das principais empresas internacionais 
oferecem serviço e grande parte do processo de recrutamento de pessoal em seus sites corporativos – um 
incremento em relação aos 29% registrados em 1998. (Recruitsoft.com, mai. 2000).  
 
MÚSICA ON-LINE: Até 1999, 14% dos quase 13 milhões de norte-americanos que usavam a Internet 
tinham baixado música grátis da Web. (Pew Research Center).  
 
SOLICITAÇÕES DE INGRESSO EM INSTITUTOS E UNIVERSIDADES: 38% dos estudantes disseram que 
enviaram suas solicitações de ingresso na educação superior através da Internet ou que a imprimiram do 
site oficial da universidade para então enviá-la pelo correio. (The New York Times / Art & Science Group, jul. 
5, 2000).  
 
INVESTIMENTOS NA BOLSA ON-LINE: Entre janeiro e março de 2000, três milhões de norte-americanos 
abriram contas para realizar transações na bolsa on-line. (The Standard, Metrics Report, mai. 16, 2000).  
 
As transações na bolsa, através da Internet, aumentaram 23% em relação ao último trimestre de 1999. (The 
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Standard, Metrics Report, mai. 16, 2000).  
 
ADVOGADOS: 95% dos escritórios de advocacia e 63% das pequenas empresas usam a Web para realizar 
tarefas legais ou relacionadas à profissão. (ABA, mai. 2000).  
 
FORÇAS ARMADAS (FA): 30% do serviço de vendas das FA dos EUA, 21 milhões de dólares, foram 
realizados on-line, um acréscimo de 300% em relação a 1998. (Information Week, mar. 2000). O serviço 
permite aos integrantes das FA, com base em 25 países, encomendar e pagar presentes para familiares e 
amigos.  
 
LEILÕES: Diariamente, estavam sendo oferecidos em leilão 400.000 novos artigos no site eBay. (eBay, abr. 
2000).  
 
CARROS: 21 milhões de usuários desembolsaram mais de 100 bilhões de dólares em compras no setor 
automotivo. (CyberDialogue, 2000).  
 
41% dos consumidores pesquisaram na Web sobre o carro que comprariam e 56% afirmam que farão o 
mesmo na compra do próximo carro. (Kenneth Hollander Associates, February 2000)  
 
87% das compras estimuladas pela Internet foram realizadas pessoalmente em uma distribuidora. (Cyber 
Dialogue, abr. 2000).  
 
Quase 3/4 dos 19.500 distribuidores autorizados de carros possuem sites que oferecem a seus clientes 
pesquisa sobre os modelos e possibilitam a eles preencher e enviar solicitações, e agendar horário para 
reparações ou serviços. (eMarketer/ National Automobile Dealers Association, dez. 1999).  
 
LEILÕES: aumentaram de 38%, em novembro de 1998, para 46% no mesmo período de 1999. (Emarketer/ 
Greenfield Online, jan. 2000)  
 
INVESTIMENTOS NA BOLSA: 3,1 milhões de norte-americanos teriam contas on-line para realizar 
transações na bolsa no fim de 1999, em comparação aos 2,2 milhões registrados no fim de 1998. 
(NUA/Forrester Research, out. 1999).  
 
INVESTIMENTOS NA BOLSA (EUROPA): As contas on-line para realizar transações na bolsa aumentarão 
de 1,3 milhão, em 2000, para 14 milhões, em 2004. (Forrester, jan. 2000).  
 
ARTIGOS DE CONSUMO ON-LINE: Os consumidores gastaram on-line 3,8 bilhões de dólares, em 1999 – 
1,9 bilhão em produtos de saúde e beleza e menos de 1 bilhão em alimentos. Em 2000, gastariam 9,1 
bilhões de dólares. (ActivMedia, jan. 2000).  
 
SAÚDE: O volume comercial do setor de Saúde alcançará 370 bilhões de dólares no ano 2004. (Forrester, 
dez. 1999).  
 
Os negócios da saúde B2B on-line passarão de 6 bilhões de dólares, em 1999, para 348 bilhões de dólares, 
em 2004. (Forrester Research, mar. 2000).  
 
JORNALISMO: Os leitores on-line lêem a média de 75% de cada artigo que acessam. Os leitores de jornais 
e revistas impressos lêem menos de 30% dos artigos. (Wired / Stanford U. & Poynter Institute, mai. 2000).  
 
TELEFONIA IP: Em 1999, foram realizadas 2,5 bilhões de ligações telefônicas a partir do uso do protocolo 
Voz sobre IP – acréscimo de 2,3 bilhões em um ano. Esperava-se 4 bilhões de ligações em 2000. (CNET/ 
Probe Research, jan. 2000).  
 
MARKETING: O total do marketing por e-mail nos EUA crescerá 417% e, em 2003, chegará a 4,6 bilhões de 
dólares, dos quais 898 milhões em 1999. (eMarketer, fev. 2000).  
 
MÚSICA: Durante 1999, foram baixadas músicas da Internet pelo valor de 1 milhão de dólares – o 
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equivalente a 0,1 % de todas as vendas do setor. Em 2004, 25% das vendas serão feitas on-line, gerando 
para as gravadoras receita de 1 bilhão de dólares. (Forrester Research, fev. 2000).  
 
Foram baixados mais de 1 bilhão de documentos musicais em 1999. O MP3 substituiu o sexo como o tema 
mais procurado na Internet. (NUA, fev. 2000).  
 
As vendas de música on-line passarão de 5 bilhões de dólares em 2005 (11% do total das vendas do setor), 
contra 169,9 milhões de dólares em 1998 (0,4% do total). (eMarketer/Market Tracking International, nov. 
1999).  
 
RÁDIO: 3.537 terão emissões on-line em 1999, um acréscimo de 56% em relação ao início de 2000. (BRS 
Media, abr. 2000).  
 
Uma em cada 12 rádio-emissoras e mais de 2.000 rádios e estações de TV estavam na Internet no início de 
1999. (U.S. Internet Council/Broadcast.com, abr. 1999).  
 
IMÓVEIS: 64% dos norte-americanos compraram através da Internet. 85% dos compradores usaram a Web 
para sua conveniência , 65% para poupar tempo e 38% para conseguir vantagens na ampla relação de 
imóveis disponível on-line. (NPD Research, June 1999).  
 
VENDAS NO VAREJO: As receitas por vendas no varejo on-line chegariam a 61 bilhões de dólares em 
2000, em relação aos 33 bilhões de dólares registrados em 1999. (Boston Consulting Group, abr. 2000).  
 
No último trimestre de 1999, as vendas alcançaram 5,3 bilhões de dólares, 0,64% das vendas totais nesse 
período (821,2 bilhões de dólares). (Department of Commerce, fev. 2000).  
 
51 das 100 principais empresas de vendas no varejo devem desenvolver sites capazes de processar ordens 
de compra. (National Retail Federation, jan. 2000).  
 
COMPRAS: Os compradores podem poupar uma média de 30% em comestíveis e outros artigos, se 
usarem o priceline.com. (Consumers Reports, jan. 2000).  
 
ESPORTES: Serão gastos cerca de 3 bilhões de dólares em artigos esportivos, incluindo os ingressos para 
eventos, em 2003. (Jupiter Communications, fev. 2000).  
 
TRANSAÇÕES NA BOLSA: 3,6 milhões de pessoas fariam transações ativamente no fim de 1999. Entre 
elas, 70% seriam realizados pela Internet. Espera-se que outras 6 milhões de pessoas façam o mesmo em 
2002. (eMarketer, fev. 2000).  
 
TELEFONIA: Os minutos de ligações por Internet aumentaram de 200 milhões de minutos, em 1998, para 
2,5 bilhões de minutos, em 1999. (CNET, fev. 2000).  
 
O tráfego global de voz na Internet, incluindo os chats, parte de praticamente zero, em 1998, para 8, 6 
bilhões de minutos, em 1999. Esperava-se um acréscimo de até 80,2 bilhões de minutos em 2000 e 320,6 
bilhões de minutos em 2001. (International Data Corporation, jun. 2000).  
 
Cerca de 15 milhões de norte-americanos utilizariam, em 2000, comunicação de voz baseada na Internet, 
em comparação aos cinco milhões registrados em 1998. (New York Times, 6 jul. 2000).  
 
Em cinco anos, a telefonia Internet representará pelo menos 15% do tráfego de longa distância nos EUA, 
em comparação ao 1% atual. (New York Times, 6 jul. 2000).  
 
VIAGENS: Em 1999, 52,2 milhões de viajantes norte-americanos planejaram ou fizeram reservas de suas 
viagens usando a Internet – acréscimo de 54% em relação a 1998. (eMarketer / Travel Industry Association 
of America, fev. 2000).  
 
As receitas de viagens on-line aumentarão 400%, chegando a 29 bilhões de dólares em 2003. (Bear 
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Stearns, mar. 2000).  
 
Nos EUA, as reservas on-line para viagens de turismo triplicaram para 6,5 bilhões de dólares em 1999, em 
comparação aos 2,2 milhões em 1998. Deverão alcançar 28 bilhões de dólares em 2005. (Jupiter 
Communications, abr. 2000).  
 
O mercado mundial do turismo on-line aumentará para 30 bilhões de dólares em 2001, um acréscimo em 
relação aos 5 bilhões de dólares em 1999. (Cyberatlas / Gartner Group, jan. 2000)  
 
EM 1998, 33,8 milhões de norte-americanos usaram a Internet para planejar suas viagens, enquanto 6,7 
milhões fizeram suas reservas de forma on-line, um acréscimo em relação aos 11,7 milhões e 5,4 milhões, 
respectivamente, em 1997. (NUA/Travel Industry Association, jan. 1999).  
 
 

2.8. COMPRAS EM FERIADOS ESPECIAIS  
 
COMPRAS DE NATAL EM 1999: 25 milhões de pessoas gastaram 7 bilhões de dólares – média de 200 
dólares cada. (Jupiter Research, jan. 2000).  
 
COMPRAS DE NATAL EM 1999 - II: os consumidores gastaram 5 bilhões dólares em 1999, um acréscimo 
de 233% em relação a 1998, quando o total foi de 1,5 bilhão de dólares. (Forrester Research, fev. 2000).  
 
COMPRAS DIA DOS NAMORADOS: Mais de 11 milhões de norte-americanos efetuariam suas compras 
para essa data especial em 2000. (CyberAtlas / Ernst & Young, fev. 2000).  
 
COMPRAS DIA DAS MÃES: Foram gastos mais de 189 milhões de dólares on-line no ano 2000, 
aproximadamente 14 vezes mais do que em 1999. (The Standard, mai. 2000). 
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3. Internet e a Família 
 

3.1. Dados Gerais 
DEVERES DE CASA: Duas em cada três crianças que têm acesso à Internet a usam para realizar seus deveres. (NPD Online 
Research, ago. 1999).  
 
MELHOR COMUNICAÇÃO ENTRE FAMILIAS: 61% das mulheres e 56% dos homens disseram que passaram a se comunicar com 
suas famílias com mais freqüência a partir do uso do e-mail. Vinte e seis milhões de norte-americanos usaram a Internet para começar 
a se comunicar com freqüência com familiares que antes não tinham muito contato. (Pew Research Center, mai. 2000).  
 
COMUNICAÇÕES COM OS AMIGOS: 66% das pessoas que usam e-mail têm melhorado seus contatos com seus amigos – 71% das 
mulheres e 61% dos homens. (Pew Research Center, mai. 2000).  
 
REENCONTRO FAMILIAR: 24 milhões de norte-americanos usaram a Web para localizar familiares e amigos; 54 milhões para 
investigar sua genealogia. (Pew Research Center, mai. 2000).  
 
SITES DE FAMILIAS: 30 milhões de norte-americanos pertencem a famílias nas quais um membro criou um site sobre ela. (Pew 
Research Center, mai. 2000).  
 
 

3.2. USO DO TEMPO DAS CRIANÇAS NORTE-AMERICANAS  
 
TV - 2 horas e 45 minutos  
 
MÚSICA - 1 hora e 27 minutos  
 
COMPUTADOR - 21 minutos (Kaiser Foundation, nov. 1999).  
 
MENOS TEMPO PARA A TV: 37% dos pais indicaram que seus filhos assistem menos televisão desde que começaram a usar a 
Internet. (US National School Boards Foundation and Children's Television Workshop, mar. 2000)  
 
PREFERÊNCIA DA INTERNET EM RELAÇÃO A TV E TELEFONE: 63% das crianças entre 9 e 17 anos preferiam a Internet à 
televisão e 55% ao telefone. (NUA/Roper Starch, nov. 1999).  
 
LARES COM COMPUTADORES E ACESSO À INTERNET: 60% dos pais com filhos entre 8 e 17 anos tinham computadores e 61% 
deles estavam conectados à Internet. (Annenberg National Survey on the Internet and the Family, mai. 1999).  
 
USO DO PC NO LAR: ultrapassou 1 bilhão de horas por semana e 53% desse tempo era usado on-line. (Cyberatlas, jul. 1999).  
 
PROTEÇÃO: 32% dos pais que têm acesso à Internet usavam filtros que impedem que as crianças ingressem em sites inadequados. 
(Annenberg National Survey on the Internet and the Family, mai. 1999).  
 
OPINIÕES DOS PAIS SOBRE A INTERNET: 70% dos pais que tinham computador em casa opinaram que a Internet era um lugar 
para que as crianças descobrissem "coisas fascinantes e úteis" e quase 60% afirmaram que as crianças que sem acesso à Web 
estavam em desvantagem. (Annenberg National Survey on the Internet and the Family, Mai 1999).  
 
TEMOR PELO COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS: Mais de 75% dos pais tinham medo que os seus filhos pudessem entregar 
informação pessoal e ver cenas sexuais inadequadas na Internet. (Annenberg National Survey on the Internet and the Family, mai. 
1999).  
 
MERCADO DE REDES PARA O LAR: O mercado global para os equipamentos de rede para a casa ultrapassaria os 600 milhões de 
dólares em 2000 e será de 5,7 bilhões de dólares em 2004. (Cahners InStat, mar. 2000).  
 
AUMENTO DE LARES DIGITAIS: Em 2003, 10 milhões de casas terão sido "remodeladas digitalmente" para incluir redes, em 
comparação com as 650.000 que tinham essa possibilidade. (Yankee Group, out. 1999).  
 
DISPOSITIVOS PARA INTERNET: O mercado dos aparelhos para o melhor uso da Internet crescerá uma média anual de 200% 
durante os próximos cinco anos. Aumentará de 2 milhões de unidades, em 1999, para 37 milhões, em 2004. (Cahners In-Stat Group).  
 
COMPRAS ON-LINE: A média de compras através da Internet por residência aumentará de 1.167 dólares, em 1999, para 3.738, em 
2004. (NUA/Forrester Research, set. 1999). 
 
 



Net Br@zil - Hospedagem e Web Design 
 

CEO - Consultoria Eclesiástica, 
Empresarial, Organizacional 

11 

Rua Damião Botelho de Souza, 232 - Guaratuba (PR) (41)9634-4435 - Internet: www.nbz.com.br - E-mail: netbrazil@nbz.com.br 

4. Uso da Internet 

4.1. Estado da Web  
 
CAPACIDADE BACKBONE: A capacidade de transporte, via backbone, da Internet se duplicava a cada 100 dias. (U.S. Internet 
Council, abr. 1999).  
 
MAIS DADOS DO QUE VOZ: O tráfego de voz crescia em ritmo igual ou menor do que 10% ao ano, enquanto projeções 
conservadoras indicavam aumento de 125% ao ano do tráfego de informação. Isso significa que, em 2007, o tráfego de voz será menor 
do que 1%. (Technology Futures, Inc mar. 2000).  
 
VOLUME DE E-MAIL: Um consumidor norte-americano receberá uma média de 1.600 mensagens por e-mail em 2005. Em 1999, 
recebia 40. A correspondência de outro tipo aumentará mais do que o dobro, em comparação aos 1.750 e-mails recebidos em 1999, 
para mais de 4.000 em 2005 (Jupiter Communications, mai 2000).  
 
REGISTROS DE DOMÍNIO: Existiam 12.844.877 domínios registrados (Cisco.com, por exemplo) em todo o mundo. A cada semana 
eram inscritos 428.023 novos nomes. (NetNames Statistics 12/28/1999).  
 
TOTAL DE DADOS: 1,57 bilhão páginas, 29,4 trilhões bytes de texto, 353 milhões de imagens e 5,88 trilhões de bytes de dados de 
imagem. (The Censorware Project, jan. 26, 1999).  
 
MAIS DADOS A CADA DIA: Nas últimas 24 horas, entraram 3,18 milhões de páginas novas na Web, 59,7 bilhões de bytes de texto, 
716.000 imagens e 11,9 trilhões de bytes de dados de imagem. (The Censorware Project, jan. 26, 1999).  
 
NOVOS DADOS ON-LINE: Para se manter a par dos novos conteúdos que entram na Internet, cada usuário precisava baixar 873 
bilhões de bytes de informação diariamente, o que significava conexões capazes de baixar 10,1 milhões de bytes por segundo. (The 
Censorware Project, jan. 26, 1999).  
 
GASTOS COM INFRA-ESTRUTURA: Os gastos com infra-estrutura serão quadruplicados em 2003, para alcançar um total de 1,5 
trilhão de dólares, em comparação ao 1,3 trilhão que se gastariam com e-commerce em 2000. (IDC & Nortel, fev. 2000).  
 
USO DE PC: 69% dos adultos possuem um computador na sua casa, trabalho ou outro lugar (aumento de 19% em relação a 1995). 
(eMarketer / Harris Interactive, fev. 2000).  
 
NOVOS INTERNAUTAS: 81% dos usuários de computadores estavam conectados on-line – 54% a mais do que nos últimos 3 anos. 
(eMarketer / Harris Interactive, Fev. 2000).  
 
E-MAIL: O número de e-mails tinha aumentado em todo o mundo 84%, chegando a quase 570 milhões em 1999 e devendo atingir 1 
bilhão em 2001. (Messaging Online, abr. 2000).  
 
TEMPO ON-LINE: Um internauta deverá passar 5,3 % de sua vida na Internet. (CyberDialogue, abr. 2000).  
 

4.2. PENETRAÇÃO INFORMÁTICA  
 
EUA -- 159 milhões de computadores  
 
EUROPA -- 135 milhões  
 
ASIA PACÍFICO -- 116 milhões  
 
E-MAILS CORPORATIVOS: Em 2004, as empresas enviarão mais de 200 bilhões de e-mails. (Forrester Research, fev. 2000).  
 
MAIS VELOCIDADE PARA DOWNLOAD: Uma página média demorava 4,73 segundos para baixar no final de 1999 – 27% mais rápido 
do que no início do mesmo ano (6,49 segundos). (Keynote Systems, abr. 2000).  
 
NOVAS PÁGINAS: Em 1999, foram criadas uma média de 3 milhões de páginas por dia (IDC, abr. 2000).  
 
ACESSOS POR DIA: Em 1999, as páginas dos EUA tiveram 1 bilhão de acessos por dia. (eMarketer/Media Metrix, nov. 1999).  
 
AUMENTO DO USO CORPORATIVO: O uso comercial da Internet por empresas e organizações aumentava 100% a cada ano. (The 
Delphi Group, out. 1999).  
 
 

4.3. ESTADOS UNIDOS - PESSOAS ON-LINE  
1993 - 90.000 (U.S. Internet Council, abr. 1999).  
1997 - 19 milhões (Stratis Group, abr. 1999).  
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1998 - 68 milhões (Strategis Group, nov. 1999).  
1998 - 84 milhões (Stratis Group, abr. 1999).  
1998 - 37 milhões (diariamente) (Stratis Group, abr. 1999).  
1999, nov. - 118,4 milhões (Cyberatlas/Nielsen Net Ratings, dez. 1999).  
1999, Nov. - 74 milhões estão on-line (Cyberatlas/Nielsen Net Ratings, Dez. 1999).  
 
 

4.4. RESIDÊNCIAS ON-LINE  
1995 - 14,9 milhões (The Strategis Group, fev. 2000).  
2000, jan - 46,5 milhões (The Strategis Group, fev. 2000).  
2004 - 90 milhões (The Strategis Group, fev. 2000).  
 
 

4.5. PORCENTAGEM DE NORTE-AMERICANOS ON-LINE:  
1998 - 28% (IDC, out. 1999).  
1998 - 42% da população adulta. (Stratis Group, abr. 1999)  
2003 - 62% (IDC, out. 1999).  
2003 - 67% (Yankee Group, 1999).  
2005 - 91% (Strategy Analytics, dez. 1999).  
 
NOVOS USUÁRIOS EM AGOSTO DE 2000: Mais de 5 milhões de novos usuários, 55.000 diariamente, 2.289 a cada hora, 38 a cada 
minuto. (CyberAtlas / Telecommunications Reports International, mai. 2000).  
 
TEMPO ON-LINE: Mensalmente, um internauta usava 10 sessões, 9 horas, 5 minutos e 24 segundos e visitava dez sites. (Nielsen 
NetRatings, jun. 2000).  
 
USO DA INTERNET NO TRABALHO: Um funcionário passava 35% do dia de trabalho no computador e 23% na Internet, 82% com 
tarefas relacionadas ao trabalho. (Heldrich Center for Workforce Development, Rutgers University, fev. 2000).  
 
USO DE EQUIPAMENTOS SEM FIO: 61,5 milhões de norte-americanos usarão produtos sem fio para se conectar à Internet em 2003, 
aumento de 723% em relação aos 7,4 milhões registrados em 2000. (IDC Research, fev. 2000).  
 
ACESSO TELEFÔNICO: Quase 80% dos internautas norte-americanos poderão consultar dados através do seu telefone celular em 
2001. Em 2000, somente 3% podiam. (Corechange, Inc & Cap Gemini USA, abr. 2000).  
 
E-MAIL - 1998: O serviço de correios dos EUA distribuiu 101 bilhões de cartas em 1998. Os cálculos de e-mail enviados indicavam 
uma cifra entre 618 bilhões e 4 trilhões. (U.S. Internet Council, abr. 1999).  
 
E-MAIL - 1999: Existiam 270 milhões de endereços de e-mail nos EUA – média de 2,5 por usuário. (eMarketer/ Messaging Online, nov. 
1999).  
 

4.6. HORAS ON-LINE (Veronis, Suhler & Associates, nov. 1999):  
1997 - 28 per capita 
1998 - 74 per capita  
2003 - 192 per capita  
 
HORAS ON-LINE: Os norte-americanos assistiam TV por 1.610 horas, em média, ao ano, e ouviam rádio 992 horas, em comparação 
com as 74 horas conectados na Internet, em 1998. (Veronis, Suhler & Associates, nov. 1999).  
 
 

4.7. TEMPO PARA CHEGAR A 30% DA POPULAÇÃO (U.S. Internet 
Council, abr. 1999).  
Internet - 7 anos  
Televisão - 17 anos  
Telefone - 38 anos  
Eletricidade - 46 anos  
 
PENETRAÇÃO: Cinco cidades norte-americanas chegaram a 50% de penetração da Internet entre a população adulta: Washington 
DC, San Francisco, Austin, Seattle/Tacoma e Salt Lake City. (Scarborough Research, out. 1999).  
 
ISP GRÁTIS: Os serviços grátis ISP serão usados por 13 milhões de norte-americanos em 2003 (13% do total do mercado on-line). 
(Jupiter Communications, dez. 1999).  
 
USUÁRIOS COMERCIAIS X PESSOAIS: Enquanto 54% dos internautas utilizavam a Internet com fins comerciais, 46% acessavam a 
Web por razões pessoais. (eMarketer, 1999).l  
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4.8. DADOS MUNDIAIS - PESSOAS ON-LINE  
1998 - 95,4 milhões. (eMarketer eStats 1999).  
1998, dez. - 144 milhões (IDC, dez. 1999).  
1999, dez. - 240 milhões (IDC, dez. 1999).  
2002 – mais de 490 milhões (Computer Industry Almanac, nov. 1999).  
2005 – mais de 765 milhões (Computer Industry Almanac, nov. 1999).  
 
 

4.9. NÚMERO DE PESSOAS ON-LINE POR PAÍS (eMarketer, mai. 2000):  
EUA - 136 milhões (36% do total mundial)  
Japão - 27 milhões (7% do total mundial)  
Reino Unido - 18 milhões (5% do total mundial)  
China - 16 milhões (4% do total mundial)  
Canadá -15 milhões (4% do total mundial)  
Coréia do Sul - 15 milhões (4% do total mundial)  
Itália - 12 milhões (3% do total mundial)  
Brasil - 11 milhões (3% do total mundial)  - 14 milhões (2002) 
França - 9 milhões (2% do total mundial)  
 
USO MUNDIAL: 332,73 milhões de pessoas tinham acesso à Internet. (NUA, jun. 2000). No final de 2000, haveriam 375 milhões de 
internautas, um aumento de 100 milhões desde 1999. (eTForecasts, mai. 2000).  
 
ACESSO SEM FIO: Os usuários utilizarão cerca de 830 milhões de aparatos sem fio em 2005 e mais pessoas se conectarão mais à 
Internet de telefones celulares do que PCs. (IGI Consulting Group, jan. 2000).  
 
E-MAIL 1999: Existiam 435 milhões de endereços de e-mail no mundo para cerca de 200 milhões de pessoas (um aumento de 66% 
em relação a setembro de 1998). (eMarketer/ Messaging Online, nov. 1999).  
 
 

4.10. HORAS ON-LINE, POR PAÍS (Excite, dez. 1999):  
Franceses - 3 horas  
Ingleses - 4 horas  
Alemães - 5 horas  
Norte-americanos - 5,5 horas.  

 
 

4.11. PORCENTAGEM ON-LINE EUROPA  
1999 - 20% (Cybersc@n out., 1999).  
2000 - 34% (Pan European Internet Monitor, mar. 2000).  
2003 - 33% (Cyberatlas/Forrester, dez. 1999).  
 
 

4.12. PESSOAS ON-LINE ASIA / PACÍFICO  
1999 - 43,6 milhões (Phillips Group, nov. 1999).  
2003 - 90 milhões (Gartner Group, dez. 1999).  
2006 - 370 milhões (Phillips Group, nov. 1999).  
 
As nações asiáticas da bacia do Pacífico que tinham 14,8% dos internautas, em1998, terão 21,5% no final de 2002. (eMarketer eStats, 
1999).  
 
CHINESES E INDIANOS: Haverá mais usuários da Internet na China e Índia do que nos EUA, em 2010, devido à combinação da alta 
densidade populacional com os gastos com infra-estrutura de ambos os países. (Computer Industry Almanac, nov. 1999).  
 
JAPÃO, 1999: 12,9 milhões de japoneses eram assinantes de serviços on-line (4,85 milhões de empresas, 440.000 de escritórios 
governamentais e 2,53 milhões de instituições educacionais). (New Media Development Association, nov. 1999).  
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4.13. AMÉRICA LATINA  
 
LATINO-AMERICANOS ON-LINE EM 2003: Haverá 19,1 milhões de pessoas utilizando a Internet na América Latina em 2003. Em 
1998, eram 4,8 milhões. (IDC Research, jun. 1999).  
 
Em 2003, haverá 38 milhões de latino-americanos on-line. (NUA/Jupiter Communications, nov. 1999).  
 
O número de internautas será maior do que o dobro em 2003, em relação ao ano 2000: aumentará de 13,3 milhões para 29,6 milhões. 
(CyberAtlas/IDC, mar. 2000).  
 
E-COMMERCE ON-LINE, 2003: Os gastos com e-commerce chegarão a 8 bilhões de dólares em 2003, em relação aos 167 milhões 
de dólares registrados em 1998. (IDC Research, jun. 1999).  
 
MERCADO ISP: O mercado ISP crescerá uma média de 42% anualmente até 2004 e a concorrência diminuirá os custos de acesso. 
(NUA / IDC, fev. 2000).  
 
MAIOR PENETRAÇÃO DA INTERNET COM MENORES TARIFAS TELEFÔNICAS: As contas da Internet na Argentina aumentaram 
43% (para 770.000) durante o segundo semestre de 1999 em razão da diminuição das tarifas telefônicas. (eMarketer / Price & Cooke, 
fev. 2000).  
 
 

4.14. ORIENTE MÉDIO  
 
NÚMERO DE PESSOAS ON-LINE: Cerca de 1,1 milhão de pessoas on-line. (DIT.net/Internet Arab World Magazine, ago. 1999).  
 
CONSUMIDORES ÁRABES ON-LINE: Os consumidores árabes gastaram 95 milhões de dólares em e-commerce durante 1998. 
(NUA/DITnet, jul. 1999).  
 
E-COMMERCE EM ISRAEL: O e-commerce israelense gerou 1 milhão de dólares mensais. (NetVision, jul. 1999).  
 
 

4.15. ÁFRICA  
 
E-COMMERCE NA AFRICA DO SUL: Calcula-se que o e-commerce na África do Sul arrecadaria 1,1 bilhão de dólares em 1999. 
(Acuity Media Africa, set. 1999).  
 
INTERNET EM QUASE TODOS OS PAÍSES: Somente duas nações africanas não terão acesso à Internet em alguma parte de seu 
território: Eritrea e Congo-Brazzaville. (BBC, set. 1999).  
 
 

4.16. DADOS DEMOGRÁFICOS  
 
IDADE: 31,2% dos internautas norte-americanos têm entre 35 e 54 anos; 28,5% entre 18 e 34, 14,5% entre 1 e 12; 13,7% entre 13 e 
17; e 12,1% acima de 55 anos. (eMarketer, 1999).  
 
CRIANÇAS E ANCIÃOS: A penetração da Internet entre as crianças (2 a 12 anos) aumentará de 32%, no ano 2000, para 62%, em 
2005; entre pessoas com mais de 55 anos, de 16% para 48% no mesmo período. (Jupiter Communications, jun. 2000).  
 
CRIANÇAS NOS EUA: 40% das crianças norte-americanas (mais de 25 milhões) usavam a Internet, um aumento de 300% em relação 
a 1997 (Grunwald Associates, jun. 2000).  
 
PESSOAS DE MAIS DE 50 ANOS: Os adultos com mais de 50 anos conectados à Web seriam 23 milhões no final de 2000, 
constituindo um mercado maior do que qualquer dos segmentos dos jovens: crianças (14 milhões), adolescentes (13 milhões) e 
estudantes universitários (12 milhões). (Jupiter Communications, jun. 2000).  
 
EXPERIÊNCIA: As pessoas on-line há três anos ou mais se conectam na Internet uma média de 10,5 horas semanais, enquanto entre 
os novos usuários a média é de 6,6 horas. (NUA/Roper Starch, nov. 1999).  
 
MULHERES: 27 milhões de mulheres norte-americanas utilizavam a Internet. Elas podem, em um futuro próximo, alcançar e superar a 
quantidade de homens que usam a Web.(eMarkeemarter, 1999).  
 
37% das mulheres compram on-line (1999), um aumento de 54% em relação a 1998. (AOL/Roper Starch Cyberstudy, nov. 1999).  
 
Durante a temporada de compras de final de ano em 1999, as mulheres foram, pela primeira vez, 50% dos internautas norte-
americanos. (NUA/ Nielsen Net Ratings, jan. 2000).  
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RAÇA: 5 milhões de afro-americanos usam a Internet nos EUA e constituem a minoria étnica com mais indivíduos on-line. (Cyber 
Dialogue, dez. 1999).  
 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: Mais de 50% dos estudantes universitários norte-americanos consulta a Internet de suas 
habitações nos campi, enquanto 84% fazem de outro lugar. (NUA/Greenfield Online, 1999).  
 
FORMADOS UNIVERSITÁRIOS SEM PÓS-GRADUAÇÃO (COLLEGE GRADUATES): Em agosto, 82% dos formados em 
universidades buscariam informações sobre suas carreiras e possibilidades de emprego na Internet. (NUA, 1999).  
 
MÉDICOS ON-LINE: 89% dos médicos usam a Internet em seus locais de trabalho ou em suas casas. (Harris Interactive, mar. 2000).  
 
EXECUTIVOS: 92% dos CEOs, CFOs e CIOs usaram a Internet em 1998, um aumento em relação aos 90% registrados em 1997. 83% 
utilizaram a Web pelo menos uma vez na semana, um aumento em relação aos 71% em 1997. (NUA/Accenture, Mai 1999).  
 
AGRICULTORES: Dois terços dos agricultores norte-americanos tinham um PC e dedicavam uma média de duas horas por semana na 
Internet procurando informações sobre sua área de trabalho, como preços, informação meteorológica, produtos químicos e maquinário. 
(NUA/Rockwood Research, 1999).  
 
JORNALISTAS: Quase 75% dos jornalistas usavam diariamente a Internet – média semanal de 4,7 horas em suas casas e 8,7 horas 
no trabalho. (eMarketer, mar. 2000).  
 
ADULTOS: O aumento de 18,4% do grupo de pessoas com mais de 55 anos e as nascidas imediatamente depois da Segunda Guerra 
(“baby boomers”), os convertia no segmento de internautas de crescimento mais rápido. (Media Metrix, mar. 2000).  
 
ADULTOS JOVENS: 59% das pessoas com idade entre 18 e 24 anos afirmavam obter melhores informações na Internet do que nos 
jornais, enquanto 53% preferiam a Internet à TV como meio de informação. (Round Table Group, abr. 2000).  
 
 

4.17. PERCEPÇÃO PÚBLICA DA INTERNET  
 
OPINIÃO SOBRE O IMPACTO DA INTERNET: 87% dos norte-americanos com menos de 60 anos afirmaram que os computadores 
tinham melhorado sua qualidade de vida; mais de sete em cada dez (72%) disseram o mesmo da Internet. (NPR/ Kaiser Family 
Foundation, fev. 2000).  
 
QUALIDADE DE VIDA: 72% dos usuários da Internet disseram que a Web contribuiu para melhorar sua qualidade de vida, ao passo 
que 2% pensavam o contrário. (Gallup Poll, fev. 2000).  
 
QUANTIDADE DE INFORMAÇÃO: 78% dos norte-americanos com menos de 60 anos opinaram positivamente sobre a quantidade de 
informação encontrada na Internet, que permitia escolher entre muitas possibilidades e estar em contato com a atualidade; já 20% 
disseram que se sentiam afligidos pela quantidade de informação que proporciona a Internet. (NPR/ Kaiser Family Foundation, fev. 
2000).  
 
OPINIÃO DOS PAIS: 70% dos pais de família com computadores em casa afirmaram que a Internet é um lugar onde seus filhos 
podem descobrir "coisas fascinantes e úteis"; quase 60% disseram que as crianças sem acesso à Web estariam em desvantagem em 
relação às que têm. (Annenberg National Survey on the Internet and the Family, mai. 1999). 
 
 

5. Internet e Economia 

5.1. VOLUME DE TRÁFEGO NA INTERNET  
 
VOLUME DE TRÁFEGO: A cada 100 dias, o volume de tráfego na Internet aumenta 100%. (U.S. Dept. of Commerce, abr. 1998).  
 
VISITAS DIÁRIAS: Nos Estados Unidos, as home-pages receberam a média de um bilhão de visitas por dia em outubro de 1999 
(eMarketer/Media Metrix, nov. 1999).  
 
QUANTIDADE DE E-MAILS: Os cálculos de 1998 indicam que, durante esse ano, foram enviados uma média entre 618 bilhões e 4 
trilhões de e-mails. Em comparação, o serviço de correios norte-americano distribuiu 101 bilhões de cartas. (U.S. Internet Council, abr. 
1999).  
 
CAPACIDADE BACKBONE: A capacidade de transporte de informação através do backbone da Internet dobra a cada 100 dias. (U.S. 
Internet Council, abr. 1999).  
 
REGISTROS DE DOMÍNIOS: Existem 12.844.877 domínios (ex: Cisco.com) registrados no mundo. A cada semana são inscritos mais 
428.023 domínios. (NetNames Statistics 12/28/1999).  
 



Net Br@zil - Hospedagem e Web Design 
 

CEO - Consultoria Eclesiástica, 
Empresarial, Organizacional 

16 

Rua Damião Botelho de Souza, 232 - Guaratuba (PR) (41)9634-4435 - Internet: www.nbz.com.br - E-mail: netbrazil@nbz.com.br 

5.2. VALORES NA ECONOMIA INTERNET  
 
1998 – 301,4 bilhões de dólares. (Internet Indicators, University of Texas, out. 1999).  
 
1999 - 507 bilhões de dólares. (Internet Indicators, University of Texas, out. 1999).  
 
2001 - 1 trilhão de dólares. (NUA/IDC Research, nov. 1999).  
 
2003 - 2,8 trilhões de dólares. (NUA/IDC Research, nov. 1999).  
 
CRIAÇÃO DE EMPREGOS: A economia da Internet já gerou 2,3 milhões de empregos. (Internet Indicators, out. 1999).  
 
VOLUME DE TRÁFEGO: O tráfego na Internet aumentará seu volume de 350.000 terabytes por mês, em 1999, para 15 milhões 
mensais, em 2003. (The Standard / Ryan, Hankins & Kent, jun. 19, 2000).  
 
CRESCIMENTO DO EMPREGO: Em 1999, a Internet criou 650.000 novos postos de trabalho (+ 36%). (Internet Indicators, jun. 2000).  
 
EMPREGOS DIRETOS: A economia da Internet emprega diretamente 2.476.000 milhões de pessoas. (Internet Indicators, jun. 2000).  
 
DIMENSÃO DA ECONOMIA DA INTERNET: Durante 1999, a economia da Internet cresceu 62%, chegando a 523,9 bilhões de 
dólares. As projeções indicam que esse número tenha alcançado 850 bilhões de dólares em 2000. (Internet Indicators, jun. 2000).  
 
LUCROS DAS EMPRESAS DE INTERNET: Os lucros aumentaram 11% em 1999. Em comparação, o crescimento do PNB dos EUA 
cresceu 4,2%. (Internet Indicators, jun. 2000).  
 
LUCROS POR FUNCIONÁRIO: Os lucros por funcionário nas empresas de Internet aumentaram 19% em 1999. (Internet Indicators, 
jun. 2000).  
 
POUPANÇA POR EFICIÊNCIA MUNDIAL EM 2002: Realizar negócios on-line economizará às empresas, no mundo inteiro, cerca de 
1,25 trilhões de dólares em 2002, comparados com os 17,6 bilhões de dólares, em 1998. (Giga Information Group, ago. 1999).  
 
POUPANÇA POR E-MAIL: A utilização do e-mail nos postos de trabalho poupa às empresas cerca de 9.000 dólares por funcionário 
anualmente, como resultado de um uso mais eficiente da recuperação de 300 horas de trabalho. (Ferris Research, mai. 2000).  
 
VANTAGENS DO USO DE E-MAIL NO TRABALHO: 70% dos funcionários norte americanos afirmam que o uso de e-mail melhorou as 
comunicações com seu chefe ou empregador. (Vault, jun. 2000).  
 
VOLUME DE TELEFONIA IP: Durante 1998, os usuários utilizaram 200 milhões de minutos de telefonia IP. No ano seguinte, 2,5 
bilhões de minutos. As projeções indicam 4 bilhões de minutos no ano 2000 e 634,5 bilhões de minutos no ano 2006. (CNet News, dez. 
1999 & Mar. 2000). Para 2004, espera-se 114 bilhões de minutos. (Parks Associates, 2000).  
 
AUMENTO DA EFICIÊNCIA DAS REDES IP: Os provedores IP possuem capacidade para transportar mais de cinco milhões de bits 
por segundo, por dólar; comparativamente pelo mesmo dólar, os provedores de PSTN podem transportar somente 100.000 bits por 
segundo. (Communications Industry Researchers, Inc., jun. 2000).  
 
POUPANÇA NA CISCO: A Cisco Systems poupa mais de 800 milhões de dólares anualmente, utilizando soluções empresariais 
através da Internet. (Cisco Systems, jan. 2000).  
 
POUPANÇA ADMNISTRATIVA NA IBM: A IBM poupou 750 milhões de dólares com a utilização de aplicativos administrativos. (IBM 
Annual Report, p.45).  
 
POUPANÇA NA COMPRA DE AUTOMÓVEIS: As pessoas que utilizam a Web para comprar veículos nos EUA, poupam uma média 
de 490 dólares por transação. (JD Power & Associates, abr. 2000).  
 
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA: Ford e General Motors calculam que pouparam 1 bilhão de dólares nos primeiros 18 meses on-line e até 4 
ou 5 bilhões nos cinco anos seguintes, depois de colocar suas redes de suprimentos na Web. (Financial Times, nov. 1999).  
 
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA (Brasil): As subsidiárias da Volkswagen do Brasil calculam uma economia de 400 milhões de dólares 
anuais, devido ao uso de um software que liga o departamento de compras com os provedores de auto-peças. (Journal of Commerce, 
nov. 23, 1999)  
 
EFICIÊNCIA NA ENTREGA (IBM): Com o uso da administração da cadeia de suprimentos via Internet, os períodos de entrega na IBM 
melhoraram até 95%. Da mesma forma, o período que transcorre entre a ordem e a entrega, no caso de alguns produtos, foi reduzido 
para até dois dias. (IBM Annual Report, p.45).  
 
CUSTOS DE NEWLETTERS: O custo para produzir e enviar newsletters por e-mail é de 5 dólares por milhar; no correio tradicional, o 
custo é de 686 dólares por milhar. (CNET, mar. 30, 2000).  
 
TRANSPORTE INTERNET: O custo de transportar dados através da Internet será reduzido de 80.000 dólares/terabyte em 1998; para 
10.000 dólares/terabyte em 2002; e para apenas 300 dólares/terabyte em 2003. (NUA/Datamonitor, fev. 1999).  
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USUÁRIOS INTERNET: A quantidade de norte-americanos que possui contas grátis ISP para Internet crescerá até 13 milhões de 
pessoas em 2003 – quase 13% de todo o mercado de consumidores ISP. (Jupiter Communications, dez. 1999).  
 
COMPUTADORES + ACESSO Á INTERNET FREQUENTEMENTE MAIS BARATO QUE TV A CABO: 67,4% dos lares norte-
americanos pagam 31 dólares mensais por serviços de TV a cabo. (National Cable Television Association, jan 2000 e Consumers 
Union, 1999). Muitos ISPs oferecem computadores grátis aos clientes que fecham contratos por três anos de acesso à Internet a uma 
média de 20 dólares mensais. (CNet, out. 8, 1999).  
 
IMPACTO ECONÔMICO: A diminuição dos preços no setor de Tecnologia da Informação (TI) reduziu em 1,1% a inflação nos EUA, em 
1997. (U.S. Dept. of Commerce, abr. 1998).  
 
CUSTOS DE ACESSO: Projeta-se que a média dos custos de acesso à banda larga por linhas a cabo diminua para 24 dólares em 
2004. (Computer Economics, 1999).  
 

5.3. PUBLICIDADE ON-LINE  
 
1998 – 1,5 bilhões de dólares (eMarketer eStats, 1999).  
1998 – 2,3 bilhões de dólares (eMarketer / Datamonitor, mar. 2000).  
1999 – 2,6 bilhões de dólares (eMarketer eStats, 1999).  
1999 – 4,6 bilhões de dólares (Internet Advertising Bureau, fev. 2000).  
1999 – 5,25 bilhões de dólares (The Myers Group, mar 2000).  
2002 – 8,9 bilhões de dólares (eMarketer eStats, 1999).  
2003 – 13,3 bilhões de dólares (eMarketer eStats, 1999).  
2003 – 36,5 bilhões de dólares (Datamonitor, mar. 2000).  
2005 – 45,5 bilhões de dólares (Mais que TV por cabo). (The Myers Group, mar. 2000).  
 
Os gastos com publicidade nos 1.000 principais sites somaram 1,2 bilhões de dólares em maio de 2000, um aumento significativo em 
relação aos 819 milhões de dólares acumulados em janeiro do mesmo ano. (Adzone, jul. 2000).  
 
RECEITA POR PUBLICIDADE ON-LINE: Calcula-se que as receitas por publicidade on-line cheguem a 28 bilhões de dólares no ano 
2005. Em 1999, essa quantidade chegou a 4,3 bilhões de dólares e as projeções indicavam 7 bilhões de dólares em 2000. (Jupiter 
Communications, Jun. 2000).  
 
PUBLICIDADE ON-LINE NO MUNDO: Os Estados Unidos acumularam, no decorrer de 2000, 5,4 bilhões de dólares gastos com 
publicidade, seguidos pela Europa (900 milhões de dólares) e Ásia (500 milhões de dólares). (Jupiter Communications, jun. 2000).  
 
MARKETING POR E-MAIL: Em 2003, cada residência norte-americana receberá, em média, nove e-mails de marketing por dia. 
(Forrester Research, mar. 2000).  
 
IMPACTO DO FLUXO DE INFORMAÇÀO ON-LINE: Mais de 40% dos adultos que usam a Internet têm mudado suas opiniões sobre 
marcas e produtos específicos, devido à informação que recebem através da Internet. (Cyber Dialogue, fev. 2000).  
 
TIPOS DE PUBLICIDADE ON-LINE: Os banners aportam com 58% das receitas, os patrocínios 29%, as conexões entre sites 6%, o e-
mail 1%, e outros tipos de publicidade somam 6%. (Internet Advertising Bureau, ago. 1999).  
 
PUBLICIDADE EMPRESARIAL ON-LINE: 27% da publicidade está relacionada com o consumo, 21% com serviços financeiros, 20% 
com a indústria da computação, 13% com as vendas no varejo e 8% com a nova mídia. (Internet Advertising Bureau, ago. 1999).  
 
RESPALDO EM PUBLICIDADE: Somente 0,13% do total dos sites, que somam 3,6 milhões, consegue sobreviver da publicidade. 
(eMarketer eStats, 1999).  
 

5.4. INTERNET & AS PEQUENAS EMPRESAS  
PORCENTAGEM DE PEQUENAS EMPRESAS ON-LINE (EUA)  
1997 -- 9% (Prodigy.Com, nov. 1999).  
1998 -- 19% (Prodigy.Com, nov. 1999).  
1998 -- 427.000 ingressaram na Internet durante 1998 e 1999 (NUA/Cyber Dialogue, 1999).  
1999 -- 37% (Prodigy.Com, nov. 1999).  
1999 -- 52% (CyberAtlas/IDC, mai 2000).  
1999 -- 70% (Dunn & Bradstreet, mai 2000).  
2003 -- 70% (CyberAtlas/IDC, mai 2000).  
 
 
ACESSO: 3,4 milhões de pequenas empresas que não funcionam em residências têm acesso à Internet, assim como 7,4 milhões de 
empresas que possuem escritórios. (NUA/ CyberDialogue, jun. 2000).  
 
RÁPIDO AUMENTO DA INTEGRAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS À INTERNET: 40% das pequenas empresas que ainda não 
estão na Web – cerca de 2,1 milhões – planejam estar nos próximos oito meses. (Prodigy.Com, nov. 1999).  
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EMPRESAS PEQUENAS E MÉDIAS: Pelo menos 30% do total de pequenas e médias empresas estarão na Internet nos próximos dois 
anos. (Insight Research, mar. 2000).  
 
RECEITAS DAS PEQUENAS EMPRESAS ON-LINE: A média de receitas é de 3 milhões de dólares anuais, em comparação com a 
média de 1,9 milhões das pequenas empresas que não usam a Internet. (IDC, abr. 2000).  
 
GASTOS NAS PEQUENAS EMPRESAS ON-LINE: Chegaram a 45,2 bilhões de dólares nos 12 meses (até março de 2000) – 
acréscimo de 138% em relação ao ano anterior. (Cyber Dialogue, jun. 2000). Aumentaram de 2 bilhões de dólares, em 1998, para 25 
bilhões, em 1999. Calcula-se que tenham alcançado 60 bilhões de dólares no final de 2000 e que aumentarão para 118 bilhões de 
dólares em 2001. (AMI International, mai. 2000).  
 
VENDAS EM PEQUENAS EMPRESAS ON-LINE: Cerca de 600.000 venderam produtos e serviços em 1999 – aumento de 200.000 em 
relação a 1998. (AMI International, mai. 2000).  
 
SITES: 38% das pequenas empresas tinham sites na Web, em 1999; no ano anterior, somente 28%. (Dunn & Bradstreet, mai. 2000).  
 
E-MAIL: O e-mail continua sendo a atividade mais popular entre as pequenas empresas: 71% usam o correio eletrônico regularmente. 
(Dunn & Bradstreet, mai. 2000).  
 
MULHERES: As pequenas empresas, cujas proprietárias são mulheres, usaram com mais freqüência a Internet para realizar negócios, 
atividades pessoais e compras de bens e serviços. (Dunn & Bradstreet, mai. 2000).  
 
TECNOLOGIA: 84% das empresas pequenas possuem pelo menos um PC, 57% têm acesso à Internet, 21% têm sites e 18% aderiram 
às conexões de alta velocidade. (AMI International, mai. 2000).  
 
VENDAS: 1,6 milhão de pequenas empresas realizava vendas on-line em 1999 – um incremento de 78% em relação a janeiro do 
mesmo ano, quando era feito por somente 900.000 do total de empresas. (The Standard/IDC, mai. 2000).  
 
E-COMMERCE EM EMPRESAS MÉDIAS E CORPORAÇÕES: Quase 25% das empresas médias ostentavam um site comercial na 
Web, em comparação a 38% das corporações. (Emarketer/ Yankee Group, jan. 2000).  
 
E-COMMERCE NAS PEQUENAS EMPRESAS: As ordens de compra nos sites das pequenas empresas chegaram a 19 bilhões de 
dólares no primeiro trimestre do ano fiscal de 1999 – um aumento em relação aos 11,4 bilhões registrados no mesmo período do ano 
anterior. (Cyber Dialogue, 1999).  
 
CONFIANÇA NA INTERNET: Nove entre dez proprietários de pequenas empresas acreditam que o uso da Internet beneficiará seu 
negócio. (Prodigy.Com, Nov. 1999).  
 
 

5.5. INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS NA INTERNET  
 
ORÇAMENTO DE SITES E-COMMERCE: Os sites B2C, que vendem apenas através da Internet, gastam a média de 68.000 dólares 
no próprio site, enquanto os sites B2B gastam cerca de 20.000 dólares. (ActivMedia Research, nov. 1999).  
 
GASTOS EM IT: Os gastos mundiais corporativos com Tecnologia da Informação chegaram a 2,1 trilhões de dólares, em 1999, e 
ultrapassarão os 3 trilhões no ano 2003. (World Information Technology and Services Alliance, jun. 2000).  
 
PRESENÇA CORPORATIVA NA INTERNET: As 500 empresas internacionais mais importantes possuem sites corporativos – 
incremento de 91% em relação a 1999 e de 86% em comparação com 1998. (Recruitsoft.com, may. 2000).  
 
GASTOS CORPORATIVOS: As empresas norte-americanas gastaram mais de dois trilhões de dólares em computadores, software e 
outros produtos tecnológicos durante a década de 90. (Scott Thurm, Wall Street Journal, jan. 31, 2000).  
 
GASTOS CORPORATIVOS (1999): Cresceram 22% em relação a 1998, chegando a 510 bilhões de dólares. Significaram mais de 40% 
dos investimentos empresariais totais. (Scott Thurm, Wall Street Journal, jan. 31, 2000).  
 
GASTOS EM PUBLICIDADE: Os gastos em publicidade on-line equivalem a somente 1,83% da média do orçamento destinado à 
publicidade por uma empresa. (Intermedia Advertising Solutions, out. 1999).  
 
AUMENTO DOS INVESTIMENTOS CORPORATIVOS EM IT: Em média, o aumento será de 5,8% das receitas em 2005, em 
comparação aos 3,5% registrados em 1999. (Business Week /Gartner Group, fev. 14, 2000).  
 
CORPORAÇÕES AUMENTAM UTILIZAÇÃO DA WEB: O uso comercial da Internet por empresas e organizações dobra a cada dia. 
(The Delphi Group, out. 1999).  
 
FUSÕES E AQUISIÇÕES: As fusões e aquisições nos setores TI, Comunicações e Mídia cresceram significativamente em 1999, 
chegando a 1,2 trilhão de dólares – incremento de 154% em relação ao ano anterior. (Broadview Associates International, jan. 2000).  
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Em 1999, o setor de mídia digital cresceu 190% e as fusões e transações efetuadas aumentaram 320% em relação ao ano anterior. 
(Broadview Associates International, jan. 2000).  
 
 

5.6. INVESTIMENTOS EM NOVAS EMPRESAS  
 
INVESTIMENTOS EM NOVAS EMPRESAS DE INTERNET: Os investimentos em novas empresas de Internet (Venture Capital 
Investment) foram de 31,9 bilhões de dólares em 1999, um aumento de 356% em relação aos 7 bilhões de dólares alcançados em 
1998. (Venture Economics, mar. 2000).  
 
INVESTIMENTOS VC: No primeiro trimestre do ano fiscal de 2000, chegaram a 22,68 bilhões de dólares e 1.557 novas empresas, em 
comparação com os 6,16 bilhões de dólares registrados no mesmo período de 1999. (NVCA, abr. 2000).  
 
INVESTIMENTOS VC E COTAÇÃO NA BOLSA: Das mais de 2,5 milhões de idéias empresariais para a Internet geradas entre 1994 e 
o primeiro trimestre do ano fiscal de 2000, somente 600 empresas planejam cotar na bolsa e entre 3.000 e 5.000 receberam 
investimentos VC. (The Standard, jun. 12, 2000).  
 
INVESTIMENTOS VC EM IT: Os investimentos VC nos EUA para empresas de Tecnologia e Internet cresceram significativamente em 
1999, chegando a 56% do total de investimentos VC. (Pricewaterhouse Coopers, fev. 2000).  
 
INVESTIMENTOS VC EM INTERNET: No primeiro trimestre do ano fiscal de 2000, chegaram a 17,05 bilhões de dólares, alcançando 
75% do total dos investimentos industriais realizados no período nos EUA. (National Venture Capital Association, mai. 2000).  
 
AUMENTO DO NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS QUE CONSEGUEM FINANCIAMENTO: 1.557 empresas receberam 
financiamentos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2000, em comparação as 851 no mesmo período de 1999. (National Venture 
Capital Association, mai. 2000). 
 
 
 
 


