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RESUMO 

 
 
 
MOREIRA, Paula da Silva. O impacto da Internet nas relações humanas. (Pós 
Graduação em Marketing) Da Universidade Candido Mendes Tijuca. Rio de Janeiro, 
2010. 
 
 
 
 
Este trabalho monográfico visa estudar o impacto que a Internet causa nas relações 
humanas, analisando as principais ferramentas de integração social, responsáveis 
pela quebra das fronteiras e fatores limitados geograficamente, e são meios muito 
mais fáceis e práticos para a comunicação, em contrapartida, tem gerado o 
afastamento pessoal, que pode ser notado de forma patente. A internet hoje 
possibilita o acesso das pessoas a um volume indeterminado de soluções para seus 
problemas e necessidades, mas devemos pensar se já não ultrapassamos o ponto 
ideal de absorção desta ferramenta. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje a Internet é uma realidade que não pára de se expandir e 

modernizar numa velocidade impressionante. Desde o seu princípio até os dias de 

hoje vem passando por diversas transformações. Surgiu como uma solução militar 

que se instalou como uma solução para os problemas do dia a dia trazendo a idéia 

de um futuro completamente digitalizado.  

 

Com o advento da Internet a interatividade entre as pessoas tem aumentado 

muito, elas se comunicam, enviam mensagens, participam de conferências, 

interagem em ambientes virtuais, compram, vendem, participam de competições, 

estudam, aprendem, em tempos diversos. Estas atividades são possíveis graças a 

uma combinação complexa de tecnologias de informação e de comunicação. Um 

sistema de redes de comunicação de pacotes que trafega a informação em pacotes 

separados e em seguida são reagrupados reconstituindo a mensagem original, pode 

fazer com que a informação percorra diferentes computadores, a distancia, 

independentemente da disponibilidade de qualquer ponto dela, ou seja, caso algum 

ponto da rede ficar desconectado, essa não será paralisada como um todo.  

 

Com tanta tecnologia as pessoas estão encontrando meios muito mais fáceis 

e práticos para a comunicação. Em contrapartida, a integração virtual tem gerado 

como resultado de sua ocorrência o afastamento pessoal. Hoje o modo de vida da 

população se distingue de como era no passado, pode ser notado de forma patente. 

As crianças praticavam atividades recreativas, diversas brincadeiras infantis, nos 

adolescentes ainda existiam a inocência da conquista, hoje a principal diversão da 

maioria é ficar em frente ao computador muitas vezes num mundo virtual não 

compatível à idade. 



9  
 

 

Com o passar do tempo certamente a Internet será o centro de toda a 

humanidade. Possibilitando o acesso das pessoas a um volume indeterminado de 

soluções para seus problemas e necessidades. Ao mesmo tempo em que 

vislumbramos todas as maravilhas propostas pela Internet, nos questionamos se até 

mesmo nos dias de hoje já não ultrapassamos o ponto ideal de absorção desta 

ferramenta. As relações humanas cada vez mais se submetem a canais eletrônicos 

como MSN, Skype, Orkut, Par Perfeito e outros que sugerem uma relação isenta de 

pessoalidade, onde podemos ser quem quisermos. 

 

 O impacto social não se limita somente aos sites de mensagem instantânea e 

relacionamento. Onde foi parar a figura do jornaleiro que era conhecido por 

gerações? E o seu fiel vendedor, que sempre lhe atendeu durante anos? 

 

 Temos hoje um potencial de integração humana sem limites que ao mesmo 

tempo em que sugere a queda de barreiras, posturas e limites de qualquer gênero, 

no entanto, a velocidade com que a humanidade vem se tornando cada vez mais 

integrada, é a mesma com que se perde o contato físico e o convívio social, como 

resultado dessas mudanças, todo o estilo de vida humano está passando por um 

processo enorme de transformação. 

 

 Este trabalho monográfico tem como objetivo analisar o impacto da Internet 

nas relações humanas, identificando as principais ferramentas responsáveis por 

influenciar internautas, criando um cenário propício para o isolamento social da 

população no mundo real. 

  

Esta monografia está dividida em cinco capítulos. O primeiro é a introdução, 

no segundo capítulo falo sobre a história da Internet, como tudo começou passo a 

passo até os dias de hoje, e sobre a Internet no Brasil, quando surgiu até os dias 

atuais. O terceiro capítulo aborda os meios de integração digital, este capítulo está 

dividido em 7 subtítulos, estes são: Chat, mensagem instantânea, sites de 

relacionamento, blogs, e-commerce, ensino a distância e realidade virtual, onde 

discorro sobre como cada ferramenta funciona e como surgiu. O quarto capítulo é 

sobre o perfil do internauta no Brasil, e por fim o quinto capítulo, descrevendo o 
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impacto social das relações virtuais e mostrando como a Internet influencia no dia a 

dia da população. 
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Capitulo 1 

HISTÓRIA DA INTERNET 

 

Durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e União Soviética, nas 

décadas de 60, 70 e 80, o Departamento de Defesa Norte americano criou a agência 

Advanced Research Projects Agency (ARPA) cuja missão era pesquisar e 

desenvolver alta tecnologia para aplicações militares. A ARPA reuniu alguns dos 

mais brilhantes cientistas norte-americanos, apoiou diversos projetos no setor de 

informática, principalmente os assuntos relacionados a redes de computadores e a 

sistemas operacionais.  

 

Em 1962, analisando as pesquisas desenvolvidas pela ARPA, o 

Departamento de Defesa Norte Americano percebeu que no estado atual, uma única 

bomba nuclear do inimigo eliminaria completamente qualquer forma de comunicação 

entre o Pentágono, que comandava e controlava todas as ações empreendidas, e as 

instalações militares norte-americanas espalhadas pelo mundo. Foi então que em 

1964 o Governo Norte-Americano contratou a Rand Corporation, grande empresa de 

consultoria, para ajudar a solucionar o problema. Assim criaram um novo sistema de 

comunicação não-hierárquica, em que todos os computadores estão interligados, o 

sistema garantia a integridade da informação caso uma das conexões da rede 

sofresse um ataque inimigo, ou seja, se bombardearem o elemento central, os 

computadores continuariam trocando informações entre si de uma base militar para 

a outra. 

 

Esse referido sistema iniciou o seu funcionamento experimental em 1969, e 

foi denominada ARPAnet. Nesta época as grandes universidades americanas 

começaram a se interessar, visto que, uma vez implementada, a Internet seria 

extremamente útil para pesquisas. Portanto a rede antecessora da Internet 
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interligava grandes universidades americanas. Foi formada inicialmente pela 

conexão dos computadores de quatro hosts, o primeiro nó da rede foi o computador 

SDS Sigma 7 (Scientific Data Systems, atualmente Xerox) da Universidade da 

Califória em Los Angeles (UCLA), que se interligou, posteriormente, ao computador 

SDS 940 do Instituto de Pesquisas de Stanford (SRI), ao computador IBM 360/75 da 

Universidade da Califórnia em Santa Bárbara (UCSB) e, ao computador DEC PDP- 

10 da Universidade de Utah. A base de funcionamento dessa rede estava no 

roteamento de pacotes entre os Interface Message Processors (IMPs), foi um micro 

Honeywell 516, com 12 K de memória RAM, considerado muito poderoso naquela 

época, por meio doe um protocolo de comunicação chamado Network Control 

Protocol. Depois de inúmeras tentativas inválidas de conexões entre os 

computadores das hosts, toda a parte de hardware e de software da rede evoluiu 

com o passar do tempo e dois anos depois já havia mais de 15 nós conectados, 

principalmente de universidades e de centros de pesquisas nos Estados Unidos.  

 

Em 1973, a Inglaterra e a Noruega foram os dois primeiros países a 

estabelecer conexão internacional para Arpanet, ligando a College University de 

Londres ao Royal Radar Establishment. Embora fora previsto que a ARPAnet 

inicialmente funcionaria com um total de 19 servidores, chegou ao final de 1974, 

superando as expectativas, com 62 servidores e a necessidade de aperfeiçoar o 

protocolo de comunicação, para o restrito número de 256 máquinas conectadas. 

Vinton e Robert Kahn apresentaram os primeiros estudos sobre um novo protocolo 

que permitia a comunicação entre diferentes sistemas, que, mais tarde, seria 

chamado de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) (LÉVY, 1996). 

 

A função de dividir mensagens em pacotes de um lado e recompô-los do 

outro era do TCP, e ao IP cabia descobrir o caminho apropriado entre o remetente e 

o destinatário e enviar os pacotes. Em 1982, a ARPAnet adotou progressivamente o 

TCP/IP como protocolo de comunicação padrão que foi utilizado em várias redes no 

mundo inteiro, interligando a maioria das instituições de pesquisa como 

universidades, corporações e laboratórios governamentais, que já usavam esse 

protocolo, surgindo, assim, o termo “Internet”, definindo como um conjunto de redes 

interconectadas (LIMEIRA, 2007). 
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Em 1983, deixando de lado suas origens militares, a ARPAnet se dividiu em 

Milnet, para fins militares, e na nova ARPAnet, uma rede com propósitos de 

pesquisa, que começa a ser chamada de Internet. Em 1984 a Fundação Nacional da 

Ciência (National Science Foundation ou NSF), um órgão independente do governo 

norte-americano, passou a ser responsável pela ARPAnet, criou cinco centros de 

supercomputação para aumentar a largura da banda disponível fazendo com que a 

informação fosse acessível com mais facilidade e rapidez, formando assim a 

NSFNET, uma rede formada com a ajuda das empresas IBM, MCI e Merit com 

56Kbps de velocidade de transmissão. Com a primeira conexão T1, de 1,5444 Mpbs, 

fornecida pela IBM e MCI, o número de hosts foi quadruplicado comparado com o de 

1984 que foram 5 mil hots, alcançando a marca de 20 mil máquinas (LÉVY, 1996). 

 

Sucedeu um novo e considerável crescimento em agosto de 1988 com a 

criação do Internet Relay Chat (IRC), um novo modelo cliente-servidor onde permite 

que diversas pessoas com usuários diferentes possam conversar on-line, 

compartilhando o mesmo canal virtual de comunicação. Foi criado por Jarkko 

Oikarinen, estudante finlandês da Universidade de Oulu. Desenvolveu o protocolo de 

comunicação e o sistema de canais que são a espinha dorsal o IRC. O usuário ao 

conectar-se ao sistema escolhe um canal para “entrar” e ali encontra os demais 

usuários. Cada canal possui um tema como país, cidade, banda, hobbie etc. O total 

de máquinas conectadas chegou a 100 mil, e todo o backbone da NFSNET foi 

atualizado para T1.  

 

Ainda em 1988, foi constatada a existência de um programa chamado Verme 

da Internet, capaz de replicar e travas qualquer máquina por onde ele passava. 

Criado por Robert Morris Jr, um estudante da Universidade de Cornell com objetivo 

de mostrar a vulnerabilidade da rede sem causar qualquer dano, mas fugiu de seu 

controle afetando cerca de 6 mil servidores dos 60 mil existentes e provocou a 

criação pela DARPA do Computer Emergency Response Team (CERT) , com a 

finalidade de tratar e aprimorar a  segurança da rede.  

 

A marca de 100 mil hosts foi ultrapassada em 1989, a NSFNET começou a 

incluir outras redes distribuídas pelo mundo, Austrália, Alemanha, Israel, Itália, 

Japão, México, Holanda, Nova Zelândia, Porto Rico e Reino Unido. O sucesso dos 
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computadores era tão surpreendente que possibilitou um número crescente de 

pessoas, equipamentos e países conectados, fazendo com que o seu uso passasse 

a ter outras finalidades que não a acadêmica. Assim surgiu a Internet.  

 

Em março de 1989, Tim Berners-Lee desenvolveu o projeto World Wide Web, 

para representar os dados e informações transmitidas pela Internet criou-se um 

padrão que foi chamado Hypertext Markup Language (HTML), o qual se pode 

escolher uma palavra ou frase destacada numa determinada página ou documento 

arquivados na Internet e obter assim uma outra página de informação relativa, os 

textos ou imagens ficam interligados através dessa palavra-chave. Neste ano Tim 

Berners-Lee ficou conhecido como o “pai da web”. 

 

O tráfego de informações na Internet tomou um rumo diferente a partir de 

1990, surgiram os primeiros provedores de acesso comercial, os quais foram 

crescendo em número de equipamentos e conexões. O que era apenas acadêmico, 

atualmente adquiriu uma rede que a maior parte das informações que trafega é de 

caráter comercial. O primeiro provedor de acesso comercial no mundo foi o World, 

permitindo que usuários comuns tenham acesso a grande rede via telefone. Outras 

empresas que depois começaram a surgir foram a Software Tool and Die, Digital 

Express e NetCom. As taxas de crescimento experimentadas pela Internet tornan-se 

verdadeiramente vertiginosas. Para o usuário encontrar e recuperar as informações 

desejadas estava cada vez mais difícil diante do grande volume de dados 

disponíveis nos 617 mil computadores ligados a Internet, Peter Deutsch, Alan 

Emtage e Bill Heelan, da universidade McGill lançam o Archie, ferramenta cliente-

servidor que permite a procura de arquivos e informações em redes de acesso 

público, através do Archie indica-se o nome do arquivo (ou parte dele) que desejar 

encontrar e ele dá o nome (endereço) dos servidores onde pode ser encontrado e 

copiado por meio de FTP. Após esta descoberta, diversas corporações e faculdades 

tentaram aprimorar o sistema de busca de informações e recuperação de 

documentos (LÉVY, 1996). 

 

Dois fatos marcaram o ano de 1991, o primeiro foi a web desenvolvida por 

Tim Berners-Lee que continua sendo a grande novidade da Internet, para muitas 

pessoas é a única parte que acessam. O método do sistema de hipertexto tem como 
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os principais padrões o protocolo de comunicação http que define como dois 

programas/servidores devem interagir, a linguagem de descrição de páginas HTML 

para escrever páginas de documentos web que contenham informações de texto; 

som; imagem e animação, e o método de identificação de recursos URLque permite 

identificar e acessar um serviço Web. O outro fato importante foi a suspensão da 

proibição ao uso comercial da Internet, abrindo caminhos para a era do comércio 

eletrônico. 

 

A Internet ultrapassou o número de 1 milhão de hots e mais 12 países 

ligavam-se a ela: Camarões, Chipre, Equador, Estônia, Kuwait, Letônia, 

Luxemburgo, Malásia, Eslováquia, Eslovênia, Tailândia e Venezuela, além do 

continente Antártico. Os meios de comunicação e o mundo dos negócios descobrem 

a Internet, o tráfego na WWW cresce a uma taxa anual de 341,64%, o número de 

hots dobra em um ano, atingindo 2 milhões em 1993, ano em que se conectam à 

rede: Bulgária, Costa Rica, Egito, Fiji, Gana, Indonésia, Casaquistão, Quência, 

Liechenstein, Peru, Romênia, Rússia, Turquia, Ucrânia e Ilhas Virgens. 

 

A Internet passou a alojar as páginas de emissoras de rádio, shoppings 

centers, pizzarias e bancos. A Web torna-se o segundo no volume de tráfego de 

rede. Os sites comerciais e pessoais da World Wide Web multiplicam-se e começam 

a surgir os mecanismos de busca que auxiliam o usuário a procurar informação por 

toda Web. Em 1994 completando 25 anos de sua existência contando a partir da 

data de inicio do funcionamento experimental da Arpanet, a Internet contabilizava 4 

milhões de servidores e sua taxa de crescimento atinge 10% ao mês. Ligam-se a 

rede: Algéria, Armênia, Bermudas, Burquina, China, Colômbia, Filipinas, Jamaica, 

Líbano, Lituânia, Macau, Marrocos, Nova Caledônia, Nicarágua, Nigéria, Panamá, 

Senegal, Sri Lanka, Suazilândia, Uruguai e Usbequistão. 

 

Em 1995 com o lançamento do Microsoft Internet Explorer, um novo browser 

para o sistema operacional Windows 95, os hackers passam a representar uma séria 

ameaça em Hong Kong e nos EUA, mas a Internet não pára de crescer, 

aproximadamente 80 milhões de usuários em cerca de 150 países ao redor do 

mundo navegam na rede e o numero de sites duplica a cada dois meses. Tempos 

mais tarde alguns governos fixaram restrições ao acesso a Internet e ao conteúdo da 
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rede mundial, como pornografias, prostituição, racismo, trafico de drogas, terrorismo 

à repressão da livre expressão e da oposição política. 

 

Em 2000 existiam 60,5 milhões de servidores Internet e em 2006 já existiam 

cerca de 439,2 milhões de computadores on-line. Em Janeiro de 2007 segundo 

pesquisa da Netcraft, registrou um total de 106 milhões de sites e em agosto de 

2010 um total de 213 milhões de sites. O número de páginas Web existentes no 

mundo cresce em média 5 milhões de páginas por dia. Foram estimados um total de 

514,2 milhões de e-mailboxes no mundo. 

 

Só para se ter uma idéia, a eletricidade (criada em 1873) atingiu 50 milhões 

de usuários depois de 46 anos de existência; o telefone (1876) levou 35 anos para 

atingir essa mesma marca; o automóvel (1886), 55 anos; o rádio (1906), 22 anos; a 

televisão (1926), 26 anos; o forno de microondas (1953), 30 anos; o 

microcomputador (1975), 16 anos; o celular (1983), 13 anos; A Internet (1995), por 

sua vez, precisou de quatro anos (de 1995 a 1998) para atingir 50 milhões de 

usuários no mundo (LÉVY, 1996). 

 

1.1 – INTERNET NO BRASIL 

 

A Internet surgiu no Brasil só em 1995, mas até 1988 as universidades 

brasileiras conectavam-se às redes internacionais de pesquisa por intermédio da 

Bitnet (uma contração da expressão “Because it´s Time Networ”), que é uma rede de 

correio eletrônico. O ministério da Ciência e Tecnologia formou um grupo para 

discutir o tema, com o intuito de implantar no Brasil uma rede de pesquisa que 

interligasse as principais universidades, órgãos governamentais e não-

governamentais e instituições de pesquisa, resultando no surgimento do projeto da 

Rede Nacional de Pesquisa (RNP), cujo lançamento ocorreu em 1989. O modelo 

operado pela RNP de prestação de serviços de redes foi criado para dar suporte à 

introdução da tecnologia de redes Internet no país e também sua difusão e sua 

capilarização pelo apoio à implantação de redes estaduais. O período de 1991 a 

1993 foi dedicado à montagem do backbone da Fase 1 da RNP. Em 1993, ela já 

atendia a 11 estados do Brasil, com conexões a velocidades de 9,6 a 64 Kbps. O 

backbone da Fase 2 foi desenvolvido entre o período de 1994 e 1996, com uma 
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estrutura bem mais veloz. Nesse período a RNP deixou de lado seu antigo papel de 

ser um backbone restrito ao meio acadêmico e passou a atender seus serviços de 

acesso a todos os setores da sociedade. Para apoiar a abertura da Internet 

comercial, é criado na RNP o Centro de Informações Internet/BR, acessível a toda 

comunidade via Internet, emulação de terminais, consulta telefônica ou consulta via 

carta/fax. Em maio de 1995 teve início a abertura da Internet comercial no Brasil. 

 

No dia 31 de maio de 1995, o ministério das comunicações e o Ministério da 

Ciência e Tecnologia promulgaram a Portaria Interministerial 147, constituindo o 

Comitê Gestor da Internet no Brasil com o objetivo de traçar os rumos da 

implantação, administração e uso da Internet no país, assegurando a qualidade e a 

eficiência dos serviços ofertados, a justa e livre competição entre provedores e a 

manutenção de padrões de conduta de usuários e provedores. O Comitê teria ainda 

como atribuições principais fomentar o desenvolvimento de serviços da Internet no 

Brasil, recomendar padrões e procedimentos técnicos e operacionais, além de 

coletar, organizar e disseminar informações sobre os serviços da Internet. 

 

Em outubro de 1997 a RNP deu inicio à Fase 3 do projeto, denominada RNP2 

desenvolvendo uma nova geração de redes Internet, com o objetivo de interligar 

todo o Brasil em uma rede acadêmica de alto desempenho conectada à rede norte-

americana, internet2. Uma iniciativa norte-americana voltada para o desempenho de 

tecnologias e aplicações avançadas de redes Internet para a comunidade 

acadêmica e de pesquisa. Envolvendo mais de 180 universidades norte-americanas, 

alêm de agências do governo e indústrias. 

 

Em março de 2000, a RNP e a University Corporation for Advanced Internet 

Development (Ucaid) assinaram o Memorandum of Understanding (MoU), garantindo 

a participação do Brasil na rede norte-americana Internet2. Em maio do mesmo ano, 

foi inaugurado o novo backbone RNP2, que interligava todos os 26 estados 

brasileiros e o Distrito Federal. Em janeiro de 2001, a RNP passou a operar o 

Abilene, um link internacional de 155 Mbps, conectado ao principal backbone da 

Internet2. 
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Em novembro de 2005, a nova infra-estrutura da rede foi inaugurada pela 

RNP, com a tecnologia de rede óptica, aumentando a capacidade de comunicação 

entre os nós do backbone para até 10 gigabits por segundo (quase 40 mil vezes 

mais rápida do que uma conexão domestica de 256 Kbps). O novo backbone dá 

suporte a projetos nacionais de pesquisa científica e inovação nas mais diversas 

áreas: biotecnologia, genômica, astronomia, física de altas energias, climatologia, 

ciências da saúde etc. Interligando cerca de 240 instituições de ensino e pesquisa e 

atende a mais de um milhão de usuários em todos os estados do Brasil. 

 

A RNP é um programa de informática da Secretaria de Política de informática 

do Ministério da Ciência e Tecnologia (Sepin/MCT). Atualmente profetiza a 

manutenção de uma rede acadêmica nacional que seja, ao mesmo tempo, uma 

infra-estrutura de alto desempenho para comunicação entre instituições de ensino e 

de pesquisa em laboratório para testes e desenvolvimento de aplicações e 

tecnologias de rede avançadas. Mais dois outros órgãos do governo, além da RNP, 

exerceram papel importante no crescimento da Internet no Brasil: o Comitê Gestor 

da Internet (CG) e a Fapesp.   

 

O Comitê Gestor da Internet (CG) foi criado no Brasil em maio de 2005, tendo 

como principais atribuições: ajudar no desenvolvimento de serviços da Internet no 

Brasil; recomendar padrões e procedimentos técnicos e operacionais para a rede; 

coordenar a atribuição de endereços na Internet, o registro de nomes de domínios e 

interconexão dos backbones; coletar; organizar e propagar informações sobre os 

serviços na Internet. O CG contratou a Fapesp para operacionalizar o registro dos 

nomes de domínios e atribuir endereços IP no Brasil, diretamente do órgão gestor de 

nomes e endereços na Internet mundial, o interNIC, com sede nos Estados Unidos. 

Por meio do sistema Registro.Br, gerenciado pela Fapesp, uma pessoa conecta à 

Internet consegue registrar um domínio brasileiro (.Br). O número de domínios no 

país, executado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR(NIC.br), 

registrou no País uma taxa de crescimento acelerado desde 1996, em 2000 apenas 

no primeiro semestre foram registrados 124 mil novos nomes de domínio, levando o 

total para 310 mil em agosto daquele ano. Em dezembro de 2006 já havia 1.029.103 

nomes de domínios no Brasil (LIMEIRA, 2007). 
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Já em 2010 o Cetic informou o número dos usuários no Brasil, de Janeiro a 

Agosto. Conforme tabela a baixo: 

 

  jan 10 fev 10 mar 10 abr 10 mai 10 jun 10 jul 10 Ago 10 Set 10 

Internautas 
(em milhões) 24,5 28,6 29,1 28,6 28,5 30,5 30,6 32,3 32,3 

Tempo 
(em horas)  24:48 29:11 32:34 31:21 31:20 30:02 30:11 29:28 29:28 

Fonte: NetView - IBOPE//NetRatings  apud CETIC, 2010. 

 

Em 1997 foi o ano da explosão da Internet como rede mundial amplamente 

propagada e aceita, deixando absolutamente de ser novidade. Com a marca de mais 

de 80 milhões de usuários e 19 milhões de servidores no mundo, ela não pára de 

crescer e expandir. No final do ano 2000, as previsões apontam que haverá mais de 

700 milhões de usuários ligados a web. 

 

 Sendo assim pode-se perceber neste capítulo que a Internet do seu princípio 

até os dias de hoje tem evoluído rapidamente. Agregando cada vez mais, novos 

internautas, bem como as novas tecnologias e adequando-as a realidade atual e às 

necessidades humanas.  
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Capitulo 2 

MEIOS DE INTEGRAÇÃO DIGITAL 

 

A Internet hoje é um grande canal de comunicação interativa entre seus 

usuários. As ferramentas de integração começaram a surgir quando as grandes 

empresas passaram a sentir uma necessidade de obter o feedback dos seus 

clientes, portanto com o propósito de obter informações sobre eles, e também, 

parceiros e concorrentes, as empresas começaram a usufruir os grupos e fóruns de 

discussão na Internet, muito úteis para embasar o planejamento de marketing.  

 

2.1 – CHAT 

 

Logo em seguida surgiram as salas de bate papo ou Chat (Em português 

significa "conversação", ou "bate-papo"), um ponto de encontro virtual onde os 

internautas se comunicam em tempo real através de mensagens escritas, tanto 

participando de discussões grupais como conversando em particular com amigos e 

familiares em salas temáticas criadas por provedores de serviços, portais e outros 

websites. As salas de bate-papo são formas eletrônicas de salas de discussão com 

vários temas como: esporte, música, artes, carros, cinema, política, papo-furado, 

religião, saúde, educação, investimentos financeiros, entre outros. Os internautas 

escolhem o grupo no qual querem participar e trocam mensagens em tempo real. 

São reuniões virtuais que têm sido utilizadas para uma variedade de propósitos, por 

exemplo: centro de comunicação livre entre consumidores; atendimento ao cliente (o 

cliente pode falar com algum representante da empresa); e salas de discussão 

especializadas em diversos temas. Esse recurso é freqüentemente utilizado para 

que a empresa possa reunir clientes em seu site e discutir assuntos de interesse 

para um determinado segmento de público.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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Janela da sala de bate-papo da UOL 

 

 

 

O site da UOL é um dos que mais atraem usuários para suas salas de bate-papo. O 

público visitante do site também pode conversar diariamente com acadêmicos, 

artistas, atletas, celebridades, e outras personalidades em destaque. Esse serviço foi 

um dos primeiros a viabilizar a conversa com vídeo, o “videopapo”, que utiliza a 

tecnologia do NetMeeting, da Microsoft, o usuário cria sua própria sala de 

videopapo, convida outros usuários que quiser para participar, e não é preciso 

instalar nada em seu computador nem possuir webcam. Recentemente, passou a 

oferecer o bate-papo por celular, em que o assinante pode escolher entre duas 

tecnologias de acesso, WAP ou SMS, as quais têm formas de tarifação e usos 

diferentes. Para acessar o UOL celular é necessário ter um celular que aceite o 

protocolo WAP, permite que os aparelhos portáveis tenham acesso à Internet, e que 

sua operadora de telefonia móvel disponha deste tipo de serviço. Algumas 

operadoras exigem que os usuários se registrem para acessar a Internet. 
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2.2 – MENSAGEM INSTANTÂNEA 

 

  Mais tarde surgiram outros tipos de serviço oferecido pelos portais e websites, 

as mensagens instantâneas, que se resume na troca de mensagens, possibilitando 

às pessoas comunicarem-se em tempo real na web. Têm sido reconhecidas como 

ferramentas práticas e eficientes na comunicação entre usuários residenciais e 

corporativos. Por meio desse serviço, o internauta pode participar de grupos de 

discussão, enviar e receber mensagem de um grupo de usuários do seu interesse e 

relacionamento. Os sites mais populares em todo o mundo são: MSN Messenger, 

AOL Instant Messenger, Yahoo! Messenger, Skype, Google Talk e ICQ.  

 

O MSN Messenger permite a troca de mensagens de texto em tempo real 

entre os usuários. Através deste programa o usuário é informado quando algum de 

seus amigos, cadastrado em sua lista de contatos do MSN, está on-line, ou seja, 

conectou-se à rede. A partir daí, eles podem manter conversações através de 

mensagens de texto as quais são recebidas pelo destinatário instantaneamente. 

Este programa incorpora diversos outros recursos, como envio de figuras ou 

imagens animadas, conversação em aúdio - utilizando as caixas de som e microfone 

do sistema, além de video conferência (webcam). Um dos primeiros programas a 

usar este tipo de aplicação foi o ICQ, software que alcançou rapidamente o sucesso 

em todo o mundo e abriu caminho para o desenvolvimento de diversos outros 

protocolos e aplicações por parte de outras companhias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Online
http://pt.wikipedia.org/wiki/Video_confer%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Webcam
http://pt.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo
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Janela do MSN Messenger: 

 

 

 

 

Recentemente esses sites começaram a oferecer serviços de conferência 

na web e voz sobre IP (Voip). A tecnologia Voip torna possível estabelecer 

conversações telefônicas pela Internet em substituição à linha do serviço telefônico 

tradicional. Tem sido uma revolução na vida das pessoas e causou um impacto 

inimaginável nas telecomunicações, está ocorrendo uma grande mudança de 

comportamento, e hoje muitas pessoas estão deixando de usar o telefone para se 

comunicar pela Internet. Essa capacidade permite a redução dos custos de telefone 

e fax, pois converge serviços de dados, voz, fax e vídeo e também constrói novas 

infra-estruturas para aplicações de e-commerce. Além de não importar se a pessoa 

com quem está falando está na sala ao lado ou no meio do Oceano pacífico, não faz 

diferença alguma, o custo da operação é exatamente o mesmo. Os programa mais 

utilizados no Brasil são o Skype, o VoxFone e o Voipwebfone. 
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Janela do SKYPE 

 

 
 

 

Um dos maiores fenômenos da rede foi fundado em 2003 por Niklas 

Zennström e Janus Friis, o Skype, empresa de telefonia global pela Internet com 

base em príncipios ponto a ponto. Por meio de um software desenvolvido pela 

empresa, qualquer pessoa dona de uma conexão com a internet pode fazer ligações 

telefônicas sem a necessidade de passar pelos cabos das operadoras tradicionais. 

Do Skype é possível conversar com telefones fixos e celulares para qualquer lugar 

do mundo. Essa é a sua grande vantagem, porque permite conversas de longa 

duração ao custo apenas, na versão gratuita, da conexão de internet. Para fazer 

ligações pelo Skype é necessário ter o programa funcionando no computador. O 

software é gratuito e pode ser copiado direto da página da empresa 

(www.skype.com). Já foram feitos 100 milhões de downloads desde o seu 

lançamento.  

http://www.skype.com/
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2.3 – SITES DE RELACIONAMENTO 

 

Em Janeiro de 2004, Orkut Büyükkokten, engenheiro turco do Google 

criou uma rede social filiada ao Google, com o objetivo de ajudar seus membros a 

cultivar novas amizades e manter relacionamentos antigos e atuais. Essa rede 

chama-se Orkut. O sistema possui atualmente mais de sessenta milhões de usuários 

cadastrados. O Brasil é o país com o maior número de membros. Cerca de 50,60% 

dos usuários do sistema, declaram-se brasileiros. O Orkut Trata-se de uma rede 

social, onde as pessoas se aproximam pelos mais variados propósitos, como 

reencontrar amigos da época do colégio ou da faculdade, fazer novos amigos, 

paquerar, encontrar pessoas que possuem os mesmos gostos, os mesmos hábitos 

etc. 

 

 Mas o Orkut tomou proporções enormes fora de seu controle, o que era 

pra ser apenas uma forma de interatividade entre amigos, se tornou além de uma 

ferramenta de marketing muito utilizada, hoje por ser um dos sites mais acessados 

muitas pessoas, candidatos políticos, e até mesmo empresas de nome, vêem 

fazendo um mau uso da propaganda. O site também está criando muita polêmica 

com a falta de controle nas comunidades obtendo muitas atividades ofensivas dos 

usuários. É possível se fazer apologia a tudo sem qualquer punição. Já existem 

comunidades preconceituosas, pregando homofobia, racismo, xenofobismo, Neo-

Nazismo, tortura e violência contra os animais e fazendo apologia ao consumo e 

venda de drogas, ao terrorismo e à pedofilia. Dessa forma o orkut acabou virando 

uma ferramenta, na mão de algumas pessoas, bastante perigosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut_B%C3%BCy%C3%BCkkokten
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preconceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homofobia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xenofobismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neo-Nazismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neo-Nazismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Droga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedofilia
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Janela da página principal do Orkut 

 

 

 

 

Mesmo diante de tantos problemas, os internautas não deixam de ter sua 

conta no Orkut. Para se ter um pouco mais de privacidade os usuários preferem 

apagar todos os recados da “página de recados” e só deixar um recado próprio 

dizendo que lê todos os recados, responde e apaga. Isso é motivado pela 

preocupação de um estranho ler e “vasculhar” sua vida fazendo das informações 

existentes um planejamento de seqüestros, roubos, golpes e estupros. Mas 

infelizmente esse método não é seguro, hoje já existem meios de obter informações 

do seu Orkut no site www.ocurioso.com, quaisquer mensagem que o usuário receber 

em sua página de recados ele será registrado nesse site, mesmo sendo apagados. 

O mesmo acontece com o site Gazzag que também é uma comunidade virtual assim 

como o popular Orkut.  

 

http://www.ocurioso.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut
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O Gazzag é um site de relacionamento que funciona quase da mesma 

forma que o orkut, o que diferencia é que além dos recursos que o Orkut oferece, o 

Gazzag contém blogs, fotologs, videologs (interação por meio de Chat), um site para 

namoro on-line e outro para jogos de cartas on-line. A dinâmica é parecida com o 

Orkut, possui comunidades, fotos, vídeos, página de recados, e etc. 

 

ParPerfeito e Amigos.com são dois dos diversos sites de relacionamentos 

para o encontro da “cara metade”. No ParPerfeito o usuário se cadastra, cria o seu 

próprio perfil, conta das suas características e descreve a pessoa ideal para ser seu 

par perfeito. Fazendo buscas os usuários podem se comunicar por e-mail e através 

do “papodireto” (mensagens instantâneas). Milhões de usuários estão cadastrados. 

O site tem mais de dez anos de experiência em namoro on-line e relacionamentos, o 

ParPerfeito é líder entre os sites de namoro e relacionamentos no Brasil, Segundo o 

site ParPerfeito (2010). O mesmo acontece com o Amigos.com, outro site de namoro 

on-line, a diferença é que existe o mesmo site em português, inglês e espanhol e 

contém a revista amigos.com on-line, onde tem enquetes, artigos, piadas, opinião do 

leitor e perguntas de curiosidades. Mas funciona da mesma forma e tem a mesma 

função do ParPerfeito, um encontro romântico (WIKIPÉDIA, 2010). 

 

O Facebook foi lançado em 4 de fevereiro de 2004. Uma rede social fundada 

por Mark Zuckerberg, ex-estudante de Harvard. Os usuários desta ferramenta criam 

perfis com fotos e listas de interesses pessoais, trocando mensagens privadas e 

públicas entre si e participantes de grupos de amigos. Foi divulgado em junho de 

2010 no “Ad Planner Top 1000 Sites”, onde registra os sites mais acessados do 

mundo, que o Facebook está em 1º lugar, com 540 milhões de visitas e um alcance 

global de 35% registrados no mês de abril. (WIKIPÉDIA, 2010). 

 

O Twitter é uma rede social e um servidor para microblogging, criado em 2006 

por Jack Dorsey. Os usuários enviam e recebem atualizações pessoais de outros 

contatos em textos de até 140 caracteres, conhecido como “tweets”, por meio de 

website do serviço, por SMS e por softwares específicos de gerenciamento. As 

atualizações são exibidas no perfil e enviadas a outros usuários seguidores em 

tempo real. O Twitter também é uma importante ferramenta utilizada por grandes 

empresas para a divulgação de suas marcas, através de constantes atualizações, 
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sempre ligando o “consumidor” a uma página onde possa encontrar mais 

informações sobre o serviço ou produto oferecido. Em fevereiro de 2009 o blog 

“compete.com” elegeu o Twitter em terceiro lugar como rede social mais usada. 

(WIKIPÉDIA, 2010)  

 

 

 

2.4 – BLOGS 

 

Em 1997 Jorn Barg concebeu o termo “Weblog” que mais tarde foi 

inevitável o encurtamento para “Blog”. Uma página na web de notícia ou jornal, que 

é atualizada diariamente, composta por pequenos parágrafos apresentados 

cronologicamente. O conteúdo e tema dos blogs abrangem uma infinidade de 

assuntos como: diários, piadas, links, notícias, poesias, idéias, fotografias, etc. Tudo 

que o autor quiser abordar. Qualquer internauta que visitar o blog tem acesso a tudo 

que o autor redigiu e também, em alguns, permite comentários dos leitores aos 

textos publicados, assim chamados “posts”.  

 

Em 1999 diversas empresas lançaram softwares desenvolvidos para 

automatizar publicações em blogs, mas um item em um blog possui valor de 

produção insignificante comparado a um artigo veiculado na grande mídia. Com o 

passar do tempo os valores mudaram, a credibilidade a esses conteúdos em um 

blog aumentou, tendo cada vez mais um publico fiel. Hoje existem cerca de 112 

milhões de blogs e cerca de 120 mil são criados diariamente, de acordo com o 

estudo State of Blogosphere. O estudo revela que a “blogosfera” aumentou em 100 

vezes nos três últimos anos e que atualmente ela tende a dobrar a cada seis meses 

(TECHNORATI, 2010). 
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2.5 – E-COMMERCE 

 

Com o avanço tecnológico e a popularização da Internet o comércio se 

transformou, trazendo a prática do comércio eletrônico ou E-commerce, a mais 

recente maneira de comercialização. Uma realização de negócios por meio da 

internet compra e venda de informações, produtos e serviços. O e-commerce 

envolve a realização de trocas de produtos, serviços e de informações entre 

consumidores, consumidores e empresas, consumidores e governo, entre empresas, 

empresas e governo, e entre órgãos do governo (LIMEIRA, 2007). 

 

LIMEIRA (2007) define o comércio eletrônico como sendo “processos que 

envolvem consumidores, fornecedores e parceiros de negócios, como vendas, 

marketing, recepção de pedidos, entregas, serviços ao consumidor e administração 

de programas de fidelidade através do computador”. 

 

O E-commerce se expandiu aceleradamente desde o ano de 2000 e hoje 

desenvolve taxas elevadas. Segundo a pesquisa sobre o uso das tecnologias da 

informação e da comunicação no Brasil, o e-commerce continua crescendo 

aceleradamente com índices em torno de 60% ao ano. Também cresce o número de 

internautas realizando compras pela rede, em 2009 as vendas pela internet 

cresceram 30% chegando a mais de 17 milhões no final deste ano. 

2.6 – ENSINO À DISTÂNCIA 

Ensino a distância ou Educação a distância é o processo de ensino-

aprendizagem, por intermédio das tecnologias, no qual professores e alunos estão 

separados pelo espaço e/ou tempo. Ou seja, apesar de não estarem juntos, de 

maneira presencial, eles podem estar conectados, interligados por tecnologias, 

principalmente como a Internet. Mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, 

a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes. 

 

O ensino a distância tem o objetivo de oferecer oportunidade às pessoas 

que se encontram distantes dos centros de difusão de informação a condição de se 
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capacitarem, às pessoas que ocupam todo o tempo ao trabalho e não encontram 

disponibilidade de tempo vago. Com esse método se torna fácil vencer as barreiras 

do tempo, do espaço e da falta de recursos financeiros. Mas esse método de estudo 

é mais apropriado para os adultos, principalmente para aqueles que já têm 

experiência consolidada de aprendizagem individual e de pesquisa, como acontece 

no ensino de pós-graduação e também no de graduação, que podem aprender por si 

próprio, sem necessitar da existência de uma relação direta professor/aluno, desde 

que lhe seja fornecido a totalidade dos elementos didáticos associados a uma dada 

disciplina. As crianças, pela especificidade de suas necessidades de 

desenvolvimento e socialização, não podem prescindir do contato físico, da 

interação. 

 

Na medida em que avançam as tecnologias de comunicação virtual, que 

conectam pessoas que estão distantes em termos presenciais, como a Internet; 

telecomunicações; videoconferência; redes de alta velocidade, o conceito de 

presencialidade também se altera. Com isso o papel do professor vem sendo 

redimensionado e cada vez mais ele se torna um supervisor, um animador, um 

incentivador dos alunos no mundo do conhecimento. 

 
"Chegará o dia que o volume da instrução recebida por 
correspondência será maior do que o transmitido nas aulas de 
nossas escolas; em que o número de estudantes por 
correspondência ultrapassará o dos presenciais" William Harper, 
1886 (apud MUNARETTO, 2002). 

 

 

2.7- REALIDADE VIRTUAL 

 

A Realidade Virtual deu inicio nos anos 70 para realização de pesquisas 

militares e científicas, como a manipulação de robôs à distância, feita pela NASA 

juntamente à robótica.  

 

A Realidade Virtual começou na indústria de simulação, com os 

simuladores de vôo que a Força Aérea dos Estados Unidos passou a construir 

depois da Segunda Guerra Mundial. O termo Realidade Virtual refere-se a uma 
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experiência imersa (pelo seu poder de prender a atenção do usuário) e interativa (à 

comunicação usuário-sistema) baseada em imagens gráficas 3D geradas em tempo-

real por computador. O principal objetivo desta nova tecnologia é fazer com que o 

participante desfrute de uma sensação de presença no mundo virtual. Para propiciar 

esta sensação de presença o sistema de RV integra sofisticados dispositivos. Estes 

dispositivos podem ser luvas de dados, óculos, capacetes, etc (JACOBSON, 1994). 

 

Assim como pilotos militares participaram de intensas simulações antes de 

enfrentar suas primeiras missões reais, os estudantes de medicina treinam suas 

primeiras cirurgias em ambientes virtuais. Futuramente médicos efetuarão 

operações sem mesmo estarem presentes em uma sala de operações, podendo 

estar a quilômetros de distância do paciente. Mas além de trazer milhares de 

experiências positivas para a sociedade, a Realidade Virtual, poderá também causar 

o isolamento dos indivíduos, pois ela possibilitará que as pessoas realizem tarefas 

em lugares distantes sem a necessidade de estarem presentes. Assim cada vez 

mais o contato físico vem perdendo o seu valor. 

 

A Realidade Virtual vem pouco a pouco saindo de quartéis e laboratórios e 

já pode ser vista e sentida em áreas como arquitetura, medicina, publicidade, 

indústria e, claro, entretenimento. 

 

Um grande exemplo de Realidade Virtual como entretenimento é o Second 

Life. Um jogo onde os internautas criam um avatar e “mergulham” em um mundo 

virtual tridimensional que simula a vida real e social do ser humano. O jogador 

interage com outros jogadores de todo o mundo em tempo real. Como diz o nome, 

Second Life, é uma segunda vida, uma segunda chance, permitindo que o usuário 

trace uma vida paralela à vida real, concretizando e realizando seus planos até 

então impossíveis de serem atingidos em nosso mundo. Tudo o que a pessoa não 

tem coragem de fazer ou não pode por algum motivo na vida real, essa é a 

oportunidade que ela tem de ser o que sempre quis, e fazer o que sempre sonhou. 

No início de 2007 o Second Life possuía uma população de 2,8 milhões de 

habitantes, dos quais 80 mil brasileiros. (WIZIACK, 2007). Neste ano 4,5 milhões de 

usuários são cadastrados e ativos. (WIKIPÉDIA, 2010) 
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O objetivo deste capítulo foi analisar as principais ferramentas de 

integração social, como usá-las e mostrar a facilidade e velocidade com que hoje em 

dia os internautas se comunicam. Esses meios de integração digital vêm crescendo 

cada vez mais e trazendo as pessoas mais novas para viver nesse meio de 

novidades, fantasias e atualidades que o mundo digital propõe aos que navegam na 

Internet. 
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Capitulo 3 

PERFIL DO INTERNAUTA NO BRASIL 

 

 Com o intuito de levantar dados que possam orientar as empresas nas 

decisões de marketing na Internet e conhecer mais os clientes, várias empresas de 

pesquisa têm estudado o perfil do usuário da Internet e, além disso, diversos 

websites, como portais e outros sites de conteúdo também divulgam o perfil dos 

seus usuários com o mesmo intuito. 

 

 Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil (Cetic.br), o país em que mais 

internautas acessam a Internet são os EUA com 222,7, logo depois Japão com 89,5, 

em seguida Alemanha com 55,2. O Brasil se encontra em 7° lugar com 38,2 

internautas conectados (CETIC, 2008). 

 

Em relação ao sexo e idade, o Cetic.br, analisou que pessoas com 16 anos 

ou mais, com acesso a Internet no ano de 2010 tem 60% de homens internautas 

para 56% de mulheres; 60% de internautas de 16 a 24 anos, 61% de 25 a 34 anos, 

62% de 35 a 44 anos, 63% de 45 a 59 anos e 47% com mais de 60 anos de idade. 

 

Atualmente a resistência à Internet tem diminuído muito, a meia-idade se 

intera cada vez mais no mundo virtual. De acordo com o analista do instituto, 

Alexandre Magalhães, houve o aumento do número de internautas com mais de 60 

anos. A tendência é crescer ainda mais em razão da importância que a Web passou 

a ter para essa faixa etária. Hoje em dia, de tanto se falar em rede mundial de 

computadores, em todos os lugares, tanto na televisão quanto em conversas 

informais com filhos e amigos, os idosos acabaram seduzidos com as próprias 

facilidades apresentadas pela Web, como não precisar ficar nas filas em agências 
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bancárias, fazer compras, planejar viagens com a família ou até conhecer outras 

pessoas. 

 

Mas não é só a meia idade que vem se interando ao mundo virtual, a nova 

geração de crianças internautas, já estão nascendo e crescendo conectadas. 

Segundo uma pesquisa feita pela Millward Brown - que forneceu as informações 

para o livro de Lindstrom - em junho de 2007, no Brasil, mostra que 67% dos jovens 

de 8 a 12 anos preferem navegar na web a assistir a TV, 26% deles já têm seu 

próprio computador e 48% têm seu próprio telefone celular, sendo que para um terço 

deles trata-se do segundo aparelho.  

 

O público infantil já não usa mais o e-mail nem o telefone como forma de 

comunicação, preferem conversas instantâneas e interativas, seja pelos 

mensageiros eletrônicos, pelos torpedos SMS ou pelas redes sociais. Segundo o 

Cetic.br, em dezembro de 2009, 34% dos brasileiros de 10 a 15 anos, acessam a 

web de suas casas, representando 21% de toda a população residencial on-line. 

Suas atividades preferidas incluem mensagem instantânea (81,6%), busca por 

imagens (80,7%), buscas em geral (67,4%), redes sociais (67,2%), Wikipedia (28%), 

jogos (22,8%) e música (22,5%). 

 

Diante deste cenário, a consultoria concluiu que as marcas devem, 

absolutamente, incluir o público infantil e de meia idade nas suas estratégias de 

marketing. Esta é a idade do novo perfil do internauta no Brasil.  

 

Analisando por escolaridade, o Cetic.br, confirmou que dentre as pessoas 

com 16 anos ou mais, com acesso a Internet no ano de 2008 tem 49% de 

internautas até o 2° grau completo, 80% cursando o superior, 94% superior 

completo/pós. Os e-mails lideram o racking de atividades mais usadas na internet 

com 78%, 29% Chat, 66% mensagem instantânea, 45% conteúdo áudio-visual e 

41% ouçam rádio via web. 

 

Em caso de locais de acesso, 48% dos internautas acessam a Internet em 

residência, 22% no trabalho, 14% em instituição educacional e 26% em outros 

locais, segundo Cetic.br. O número de internautas que acessam a Internet em casa 
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no Brasil chegou a 18 milhões em junho de 2007, de acordo com o 

Ibope/NetRatings, um crescimento de 34% em relação a junho de 2006. Em 

dezembro de 2009 mais de 27,5 milhões de internautas que acessam regularmente 

a internet de casa. Número que sobe para 36,4 milhões se considerados também o 

acesso do trabalho. 87% dos internautas brasileiros entram na internet 

semanalmente. 

 

A base instalada de computadores em uso no Brasil atinge 40 milhões, de 

acordo com a pesquisa da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas. Em 2007 o número, que inclui computadores em 

empresas e residências, representa um crescimento de 25% sobre a base registrada 

no ano passado que era de 32 milhões de usuários. 

 

O percentual de internautas que fazem compras pela Internet é ainda 

pequeno, mas tende a crescer, isso porque muitas pessoas ainda não confiam 

nessa técnica de compras via web, são preocupações com riscos do comércio 

eletrônico, preocupações em usar seus cartões de créditos na Internet, falta de 

confiança no produto que vão receber, preocupações em fornecer informações 

pessoais, e preferência em avaliar o produto de forma pessoal, com isso 51% das 

pessoas preferem provar o produto antes de comprá-lo. Livros, CDs, DVDs e 

revistas continuam ocupando o primeiro lugar no ranking de compras on-line. Esses 

produtos serão os alvos de 47,7% dos consumidores até o final de 2007. O gasto 

médio por comprador chegará a 300 reais, segundo uma pesquisa divulgada pelo e-

bit.  

 

Os internautas, em relação aos seguimentos sociais, que utilizam o comércio 

eletrônico são de padrões semelhantes aos que usam da Internet. Pessoas de 

famílias e regiões ricas compram mais na Internet do que de famílias e regiões mais 

pobres. Além disso, pessoas mais jovens compram mais do que pessoas mais 

velhas (LIMEIRA, 2007). 

 

As pesquisas que foram feitas para descobrir o perfil do internauta, também 

permitiram a segmentação dos clientes com dados colhidos desta mesma. Um 

estudo feito pelas empresas identificou seis diferentes segmentos de consumidores 
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on-line: Simplificadores, surfadores, negociadores, conectadores, rotineiros e 

esportistas. Considerando variáveis como tempo, gasto on-line, número de páginas 

visitadas com freqüência e tipos de sites visitados, foi possível definir cada segmento 

através do comportamento on-line dos seus membros. 

 

Os simplificadores respondem positivamente a qualquer compra on-line por 

ser mais fácil do que fazer negócios off-line. Gostam de informações sobre os 

produtos facilmente disponíveis, serviços confiáveis e entrega rápida. Não gostam 

de receber e-mails que faz com que comprem por impulso. O segmento dos 

simplificadores representa mais de 50% de todas as transações on-line. É composto 

por pessoas altamente exigentes, difíceis de satisfazer e de manter (LIMEIRA, 

2007). 

 

O segmento dos Surfadores corresponde a 8% de toda população na Internet, 

porém representam 32% de todo o tempo consumido on-line. Estão sempre em 

busca de novas experiências na internet, navegam rapidamente entre diversos sites. 

Usam a Internet por vários motivos, como exploração, compras e entretenimento. 

Para prender a atenção dos consumidores desse segmento é preciso que o site 

tenha uma forte marca na Internet, visual moderno e atraente, ser constantemente 

atualizado e ter uma ampla grama de produtos e de serviços (LIMEIRA, 2007). 

 

Os negociadores são os maiores visitantes de sites de leilão, valorizam um 

bom negócio. Gostam de procurar bons preços e de ter controle sobre as transações 

efetuadas. Um ótimo jeito de atrair esse público é fazer com q o site consiga 

satisfazer o lado emocional do consumidor, oferecendo serviços como newsletter, 

salas de bate-papo e livrarias. 

 

Os conectadores são aqueles que utilizam a Internet apenas para se 

comunicar com outros usuários, através de serviços de e-mail, mensagens 

instantâneas, e sites que permitem o envio grátis de cartões eletrônicos. Geralmente 

são pessoas que começaram a usufruir agora da Internet e poucos efetuaram 

compras on-line. O programa de marketing deve tornar esse segmento dos 

conectadores mais atraente, focando em seus hábitos, para então transformá-los 

como os simplificadores. 
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O segmento dos rotineiros utiliza a Internet pelo seu conteúdo quase sempre 

notícias e informações financeiras. Gastam 80% do seu tempo on-line para estar nos 

seus dez sites favoritos. Não costumam fazer nada na Internet além do habitual 

processo on-line do dia a dia (LIMEIRA, 2007). 

 

Os esportistas são parecidos com os rotineiros, só que freqüentam sites de 

esportes e entretenimento. Para eles os sites que os atrai devem ser coloridos, 

atrativos e interativos, o conteúdo é entretenimento, por exemplo, o site da 

ESPN.com, um dos mais favoritos desse segmento. 

 

Hofacker segmenta os usuários da Internet apenas em dois grupos com 

motivações ou fins almejados: os surfadores hedonistas e os pesquisadores 

práticos. 

 

Os pesquisadores hedonistas são aqueles que passam o tempo na Internet 

com o propósito de passatempo prazeroso, fuga dos problemas e do tédio cotidiano, 

como se estivesse assistindo a um filme ou a um evento esportivo, ou ouvir música, 

tudo no sentido de entretenimento. Para eles não existe um plano de navegação 

certo, a escolha dos sites é apenas pela sensação do prazer de estar naquela 

página da web. É importante que os sites tenham imagens e sons, bem como a 

qualidade da interação com os outros navegadores, para que possa prender a 

atenção desse grupo de pessoas (HOFACKER, 2001). 

 

Já os pesquisadores práticos são aqueles que utilizam a Internet 

racionalmente. Ela é vista como um instrumento para obter o que desejam, seja 

produtos, seja serviços, informação, treinamento, relacionamento ou contatos 

diversos. Nesse segmento as pessoas já têm um objetivo ao entrarem na Internet, 

portanto suas atitudes em relação a ela são equivalentes à do trabalho, baseada na 

relação custo/benefício (HOFACKER, 2001). 

 

No Brasil, a empresa Ibope dividiu o público de internautas com base na 

amostra de 2.130 indivíduos. Os cuidadosos (28%) são informados, tendem a se 

preocupar mais com finanças e alimentação; os típicos (23%) representam o perfil 
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médio dos internautas; os caseiros (20%) dedicam mais tempo à casa e consideram-

se religiosos tradicionais; os despreocupados (18%) não se importam muito com a 

saúde ou alimentação; os reacionários (11%) o menor grupo, machistas e preferem 

ser conduzidos (LIMEIRA, 2007). 

 

Existem diversas formas de traçar um perfil do internauta no Brasil, mas todos 

conseguem juntar dados suficientes para ajudar as empresas nas decisões de 

marketing na Internet. Quanto mais a empresa conhecer o seu cliente on-line melhor 

será o seu negócio. 

 

Este capítulo deixa claro que a Internet não serve mais apenas para o 

trabalho, hoje são diversos fins que envolvem o usuário. O capítulo mostra também 

que a humanidade vem se tornando cada vez mais integrada, não são só adultos, os 

idosos e crianças também estão participando dessa transformação proporcionada 

pela Internet. 
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Capitulo 4 

IMPACTO SOCIAL DAS RELAÇÕES VIRTUAIS 

 

A facilidade e comodidade de fazer o que quiser através da web sem precisar 

sair de casa, trabalhar, buscar informações sobre qualquer assunto nas mais 

diferentes bibliotecas, obter produtos de qualquer lugar do mundo e conversar 

através dos chats (salas de bate papos) a qualquer hora do dia ou da noite com 

amigos distantes e também com desconhecidos, estão trazendo cada vez mais 

adeptos para a Internet. Estamos na era da Cibercultura que, para Lévy, “é o 

conjunto de técnicas, de práticas, atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVI, 1999). 

 
Com todos os atrativos que a internet oferece as pessoas estão sendo 

levadas a passar mais tempo na frente do computador. Esta nova maneira de viver 

que muitos autores criticam, se dá ao uso excessivo do computador. Segundo Nie e 

Lutz (2000), a Internet está gerando uma onda de isolamento social e alimentando o 

fantasma de um mundo sem contato humano ou emoções. "Quanto mais tempo as 

pessoas passam na Internet, menos tempo gastam com seres humanos de carne e 

osso". Isso mostra que navegar pelo espaço cibernético deixou de ser uma atividade 

ligada ao trabalho e está se tornando um hábito doméstico. O tempo antes destinado 

a outras formas de lazer e ao convívio social está sendo ocupado com a internet. 

Considerando estes aspectos, observa-se que a Internet está trazendo, junto com 

ela, mudanças significativas no comportamento social e individual das pessoas. 

 
Inúmeras pesquisas revelam o contínuo aumento do número de pessoas on-

line e de indicarem que muitas delas estão passando cada vez mais tempo na 

internet, mas somente alguns pesquisadores da área da psicologia iniciaram 

pesquisas mais profundas destinadas a tentar entender as mudanças que esta nova 

tecnologia está causando na vida das pessoas, com ênfase na alteração de hábitos 
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e padrões comportamentais e nos problemas decorrentes. O primeiro a usar o termo 

dependência de Internet foi Goldberg, em 1995, que a classificou como uma 

categoria diagnóstica caracterizada por compulsivo e patológico uso da Internet, 

propondo, como categoria diagnóstica, o transtorno do uso patológico de 

computador para aqueles em que a utilização excessiva do computador causa 

prejuízo em seu funcionamento físico, psicológico, interpessoal, conjugal, econômico 

e/ou social (RAZZOUK, 1998). 

 

Usar a internet para trocar emails, colocar opiniões em grupos de discussão 

na web e conversar em salas de Chat onde há interatividade e a imediaticidade dos 

diálogos on-line, produzem uma sensação de proximidade, de fazer parte da mesma 

“turma” eletrônica. A ausência de contato físico, entretanto, não implica uma 

ausência de contato emocional, ainda que mediados pelo computador. Os 

comportamentos do emissor são traduzidos em texto, imagens e sons que viajam 

nas linhas telefônicas, cabos e satélites para serem reproduzidos no computador do 

receptor. Os toques que seriam dirigidos ao corpo do outro são transformados em 

entusiasmadas digitações no teclado. Os olhares de admiração, dúvida, interrogação 

e excitação são dirigidos ao texto e às imagens na tela do computador. Emoções, 

fantasias, desejos são criados e instigados, levando a amizades, paixões, amores, 

na vida virtual como também na real.  

 

Essa comunicação virtual, na concepção de Baudrillard, estabelece uma 

ruptura no próprio processo comunicativo, pois leva às últimas consequências o seu 

caráter autodestrutivo. O virtual potencializou a natureza artificial, simulado, do 

processo de comunicação. A transformação da comunicação em espetáculo significa 

que somos incapazes de viver experiências reais, tudo é vivido antecipadamente de 

forma virtual: antes de nos alimentarmos, consumimos a forma dos alimentos nas 

fotografias dos cardápios disponíveis na Internet; antes de ter um encontro com 

alguém onde possam conversar e conhecer, pela Internet eles já se conheceram e 

trocaram todas as informações, assim o processo da conquista já foi antecipado. A 

precedência das imagens e diálogos na Internet, frente à realidade inviabiliza a 

circulação social do sentido, pondo um fim à comunicação e à era moderna 

(BAUDRILLARD, 1991). 
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Baudrillard entende que este modo gerou um esvaziamento da realidade, pois 

não somos mais capazes de distinguir o real do imaginário. Estamos nos 

relacionando com os objetos a partir das imagens a eles associadas, com pessoas 

fictícias, gerando a fragmentação das cidades modernas e o esvaziamento das 

atividades sociais. O real desertifica-se, pois o sentido esvaziou-se (BAUDRILLARD, 

1991). 

 

Em contrapartida, para Lévy, a comunicação virtual é um elemento de um 

processo que abrange toda a vida Social, pois um movimento geral de virtualização 

afeta hoje não apenas a informação da comunicação, mas também os corpos, o 

funcionamento econômico, os quadros coletivos da sensibilidade ou o exercício da 

inteligência. Atinge as modalidades do estar junto e a constituição do “nós”, embora 

a digitalização das mensagens e a extensão do ciberespaço desempenhem uma 

onda de fundo que ultrapassa amplamente a informatização (LÉVY, 1996). 

 

Para Lévy a produção e circulação de mensagens nas redes de 

computadores é um elemento–chave de uma sociedade em mutação. A virtualização 

passa a ser um processo articulador de toda a vida social, marcada cada vez mais 

pela ruptura dos limites espaço-temporais. 

 
Enquanto Baudrillard interpreta o virtual como o esvaziamento do real e o fim 

da comunicação, Lévy entende o virtual como o exercício da criatividade e a garantia 

da permanência dos processos comunicacionais. Para Baudrillard, o virtual significa 

o fim do sentido, para Lévy é a criação de novos sentidos: a virtualização seria uma 

característica da própria comunicação (da linguagem), estando presente desde o 

momento em que a humanidade passou a produzir textos: 

 

“Face à configuração de estímulos, de coerções e de tensões 
que o texto propõe, a leitura resolve de maneira inventiva e 
sempre singular o problema do sentido. A inteligência do leitor 
levanta por cima das páginas vazias uma paisagem semântica 
móvel e acidentada” (LÉVY, 1996: 35). 

 
 

As crianças estão deixando de se relacionar com outras crianças, limitam o 

seu espaço de brincadeiras à frente do computador, o aspecto "criança tem que 

brincar" perde-se em meio a tantos jogos e as maravilhas que a Internet 
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proporciona. Porém se a criança sabe diferenciar a hora de brincar da hora de viver 

e acima de tudo não "viciar" os computadores devem ser aliados dos pais e 

professores na hora de educar, pois o raciocínio torna-se mais rápido e perceptivo, 

mas a nossa realidade é outra. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Ainda é prematuro se posicionar definitivamente com relação ao impacto 

social gerado pela Internet. O que se pode afirmar é que esta foi e continua sendo 

uma ferramenta fundamental na evolução e integração das pessoas, estejam onde 

estiverem. Por outro lado é inegável o afastamento físico/pessoal a medida que a 

rede se amplia. 

 

Sendo assim, pode-se concluir que as partes se compensam, pois onde 

haviam fronteiras e fatores limitados geográficos ou culturais, hoje já não existem 

mais, e onde existia a proximidade, o contato, os laços e a integração pessoal foram 

substituídos pela virtualidade. 

 

Considerando os conceitos e teorias expostas neste trabalho monográfico, 

podemos concluir que a argumentação de Lévy a respeito da comunicação virtual se 

remete à problemática epistemológica, ou seja, o estudo do grau de certeza do 

conhecimento científico, como ao de Baudrillard, só que seguem por caminhos 

opostos. Em Baudrillard, o pensamento implode junto com o seu objeto (o social, a 

comunicação), eliminando uma perspectiva crítica. Em Lévy, a dimensão virtual do 

pensamento, ou seja, sua abertura permanente, seu caráter desterritorializado, sua 

temporalidade voltada sempre para o futuro, é o que dificulta uma abordagem crítica. 

Se Baudrillard é o profeta do fim, Lévy é o profeta do futuro. Mas como analisar o 

que ainda não existe? 
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