
INTERNET – NO BRASIL E EM LATAM
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Nós ... Passamos nosso tempo livre na frente da (s) tela (s)!

Pouco esporte; melhores amigos ou igreja
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Mirar TV/Peliculas/Series

Navegar en internet/redes sociales

Ir a la iglesia/templo

Salir a caminar

Ir de compras

Reunirse con amigos

Cuidar de animales

Leer libros

Salir a cenar

Salir al cine/ver película

Gimnasio/Practicar deporte

Participar de acciones sociales

Jugar videojuegos (PC/cel/PS)

Tomar cursos

As donas de casa 

venezuelanas assistem mais 

TV / Filmes ou séries em seus 

tempos livres(87%)

Na Argentina e no Brasil se 

destacam as donas de casa 

que navegam na internet ou 

usam redes sociais (64% e

52%)

As colombianas preferem sair 

para passear (62%) e ir às 

compras(45%)

P37. Quais atividades você faz normalmente em seu tempo livre? - TOTAL DONA DE 

CASA



Eles… também passam seu tempo livre na frente da TV

Eles também preferem socializar tanto nas redes sociais quanto nas reuniões com amigos
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Mirar TV/Peliculas/Series

Navegar en internet/redes sociales

Reunirse con amigos

Ir de compras

Salir a caminar

Salir a cenar

Ir a la iglesia/templo

Jugar videojuegos (PC/cel/PS)

Salir al cine/ver película

Cuidar de animales

Gimnasio/Practicar deporte

Leer libros

Participar de acciones social

Tomar cursos

Os maridos chilenos e 

bolivianos preferem assistir 

televisão / filmes / séries no 

seu tempo livre (66% e 62%)

No México e na Colômbia se 

destacam os maridos que vão 

às compras (27% e 26%)

Os argentinos passam mais 

tempo na internet e nas redes 

sociais (37%)

Os maridos peruanos gostam 

de sair para passear no seu 

tempo livre (34%)

P37. Quais atividades você faz normalmente em seu tempo livre? - TOTAL DE MARIDO 

/ CASAL



As crianças seguem os costumes dos pais assistindo a TV em seu tempo livre

E acrescentando jogos eletrônicos e a internet em seus momentos de lazer
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Mirar TV/Peliculas/Series

Navegar en internet/redes sociales

Jugar videojuegos (PC/cel/PS)

Reunirse con amigos

Salir al cine/ver película

Ir de compras

Leer libros

Ir a la iglesia/templo

Gimnasio/Practicar deporte

Salir a cenar

Salir a caminar

Cuidar de animales

Tomar cursos

Participar de acciones sociales

En México e CAM as crianças 

passam mais tempo livre 

assistindo TV / filmes / séries 

(68%)

As crianças brasileiras se 

destacam navegando na 

internet e nas redes sociais 

(51%)

No Chile, as crianças jogam 

videogames em seu tempo 

livre (55%)

Crianças colombianas e 

peruanas gostam de ir ao 

cinema (40% e 39%)

P37. Quais atividades você faz normalmente em seu tempo livre? - TOTAL CRIANÇAS
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Meu mundo 

Digital



Internet e redes sociais são um meio para nos relacionarnos 

com o nosso mundo real. 

É nossa fonte de entretenimento, e nosso grau de interação é 

alto; há mais pessoas que olham do que pessoas que postam.

As crianças navegam sozinhas na internet, embora seu uso seja 

moderado.

O que seus consumidores fazem 

na internet? Como participam

nas redes sociais?
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Utilizamos a internet para socializar e nos comunicarmos com os outros

Também buscamos receitas de comida e ouvimos música on-line
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Redes Sociais

58%

Comunicar-se com 

amigos/familia

47%

Buscar receitas de 

comida

32%

Ouvir música

32%

Não uso internet

24%

Ver filmes/séries 

online

19%

Ler

12%

Comprar ou vender

11%

Jogar online

10%

P41. Quais são os principais usos que a internet te dar? 



75% do uso de redes sociais é para enviar mensagens

Depois, o que mais gostamos é ver conteúdo na rede
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Redes Sociais

58%

75% Enviar mensagens

54% Ver postagens / 

conteúdo / tweets

43% Opinar / comentar

sobre o que acontece

27% Publicar / twitter

7% Outra forma

Brasil e Venezuela são os que 

mais enviam mensagens (84%)

Brasil (67%) e Argentina (57%) 

são os mais curiosos, que 

ficam vendo postagens e

tweets

Venezuela (53%), Perú (51%) e

CAM (49%) preferem dar sua

opinião, nas redes sociais

Brasil também se destaca entre 

os que mais escrevem

postagens ou tweets (39%)

P43. Como é a sua participação nas redes sociais?? – TOTAL REDES SOCIAiS



Mas nosso uso é moderado, entramos nas redes sociais entre 2 e 4 vezes por dia

O Brasil é um grande usuário de rede social, conectando mais de 10 vezes por dia
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Redes Sociais

58%
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BRA LATAM CHI ARG MEX COL CAM PER VEN BOL ECU

 Menos de una vez
por semana

 Algunas veces
durante la semana

 Una vez por día

 Entre 2 y 4 veces
por día

 Entre 5 y 10 veces
por día

 Más de 10 veces
por día

P42. Quantas vezes você entra nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc.) 

por dia? 



Deixamos as crianças com livre acesso a internet
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BRA ARG LATAM CHI VEN ECU COL PER MEX CAM BOL

No se conectan a
internet

Yo superviso cuando
se conectan

Se conectan a
internet solos

P44. Qual é a relação de seus filhos menores com a internet? - TOTAL LARES COM 

CRIANÇAS



Em média, deixamos nossos filhos ficarem conectados por 1 a 2 horas por dia
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19%

22%

31%

19%

9%

+5 horas al día

3 a 4 horas al día

1 a 2 horas al día

-1 hora al día

No usan redes sociales

No Brasil as crianças ficam 

conectados às redes sociais 

mas de 5 horas por dia (30%)

Os pais chilenos permitem que 

seus filhos se conectem às 

redes sociais entre 3 e 4 horas 

por dia (27%)

Na Venezuela (47%) e Perú 

(39%) 1 ou 2 horas por dia de 

redes sociais são suficientes 

para as crianças

As crianças de Bolivia 

(42%), Ecuador (36%)

e México (24%) fazem

menos uso de redes 

sociais, menos de 1 

hora por dia

Em CAM (17%) e Argentina 

(15%) se destacam as crianças

que não usam redes sociais

P45. Quanto tempo você acha que seu filho dedica às redes sociais por dia? -

TOTAL LARES COM CRIANÇAS


