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Estatísticas preliminares da Internet 
 

1. A Mulher na Internet 
Nos Estados Unidos e no Brasil a Internet já é predominantemente feminina.  

 

1.1. Quem é a Brasileira Conectada 
- Tem entre 30 e 40 anos 
- A maioria pertence à classe A ou B 
- Possui curso superior 
- É bem colocada profissionalmente 
- É casada e têm filhos. 

 

 
Veja Vida Digital - dezembro/1999, pg 25 

 
 

 
Veja Vida Digital - dezembro/1999, pg 28 
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Veja Vida Digital - dezembro/1999, pg 29 

 
 

2. Compras via Internet 
Deste o ano 2000, 100 % das compras da Volkswagen são feitas via Internet. 

Quem quiser vender para a Volkswagem, de flores a eixos, de agulha a tratores, precisa 
fazer isto via Internet. Orçamentos em papel vão para a cesta do lixo.  
 

Desta maneira a Volkswagem tem um controle muito maior sobre aquilo que 
compra para as suas 8 unidades no Brasil e na Argentina. Só nos 1000 carros produzidos 
diariamente no Brasil, a empresa consome 3,5 milhões de peças em suas linhas de 
montagem. Antes havia muito papel envolvido, o controle exigia muitas etapas e pessoas 
se dedicando ao assunto. Enfim, havia enorme espaço para desperdícios e as famosas 
"caixinhas". 
 

A lição é a seguinte: "uma grande empresa pode parecer pequena e uma pequena 
empresa pode parecer uma grande se estiver na Internet", resume Christian Morales, 
diretor geral da Intel para a América Latina. 
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Veja Vida Digital - dezembro/1999, pg 75 
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3. Empresas na Internet 
Foram necessários 35 anos, a partir do surgimento da primeira usina geradora de 

energia, para que 40% das casas americanas passassem a ter luz elétrica. Cinco anos 
depois do surgimento do primeiro provedor de acesso à internet aberto ao público, 40% 
das casas americanas estavam conectadas à rede. 

 
Nos últimos três anos, o comércio tradicional teve nos Estados Unidos um 

crescimento superexpressivo de 16%. No mesmo período, as vendas de artigos por meio 
da internet teve uma expansão de 1600%. 
 

Hoje, o que se discute é quanto tempo levará até a nova economia, baseada na 
velocidade da internet, enterrar definitivamente as formas de fazer negócio conhecidas no 
mundo.  

- Bill Gates, fundador da Microsoft, acredita que este processo deve demorar uns 25 anos.  
- Para Michael Dell, fundador da maior fábrica de computadores dos Estados Unidos, a Dell, vinte anos bastarão. 
- Craig Barrett, presidente da Intel, acredita que em quinze anos a transição estará completa. 

 
 

Importa pouco quem acertará a data, mas parece inevitável o dia em que todas 
as empresas terão de se viabilizar na internet. 

 
Veja 1632 de 19 de janeiro de 2000, Pg 105 e 107 

 
 


