
Mais de 33 milhões de brasileiros têm acesso à Web   
  
  
No último trimestre de 2005, 33,1 milhões de brasileiros com mais de 16 anos possuíam 
acesso à Web em residências, locais de trabalho, escolas, universidades e locais públicos, um 
crescimento de 4,1% sobre o total verificado no início do ano passado (31,8 milhões). A 
desaceleração do crescimento em relação aos anos anteriores decorre da dificuldade de 
expandir o acesso para camadas menos privilegiadas da população, ''algo que só pode ser feito 
através de iniciativas públicas vigorosas, com alcance mais longo e profundo que somente o 
barateamento do custo dos computadores domésticos'', afirmou Marcelo Coutinho, diretor 
executivo do IBOPE Inteligência, no painel ''Governo Eletrônico e Indicadores de Negócios'', 
durante a Telexpo 2006. 
 
O IBOPE Inteligência apresentou em primeira mão a pesquisa ''Web Brasil'', referente ao 
último trimestre de 2005 e que faz um balanço do uso da rede em nosso país, além do estudo 
''Usabilidade de Sites de Governos Estaduais'', realizado no final do ano passado, que analisou 
a facilidade de uso dos sites dos estados brasileiros. Os principais destaques foram os sites dos 
governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com melhores condições de 
''navegabilidade'' do que o de outros estados da Federação. ''Os resultados mostram uma 
disparidade muito grande. É necessário um trabalho integrado para assegurar capacidades 
transacionais homogêneas nas esferas federal, estaduais e municipais'', afirmou Coutinho. 
 
Segundo o IBOPE, o Brasil se destaca na utilização da categoria governo eletrônico, 
apresentando consistentemente um maior acesso percentual domiciliar do que países como 
EUA, França e Espanha. Entretanto, a categoria mais popular no país permanece sendo a de 
sites de comunidades, que englobam sites de relacionamento, blogs e fotoblogs, respondendo 
por 31% do uso total da rede no domicílio. Duas categorias tiveram um desempenho 
expressivo em 2005: ''jogos online'', que já é a 6ª categoria mais utilizada, com 4,1% do 
tempo total, e ''música'', ocupando a 8ª posição, com 2,1% do tempo total de uso da rede nas 
residências. 
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