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Até 2020, o celular será o principal dispositivo de acesso à internet para a maior parte da 
população. Este é um dos pontos de maior consenso entre os especialistas entrevistados para 
o estudo "Imagining the Internet" (http://www.elon.edu/predic-tions), que prevê como será a 
internet nos próximos 11 anos, divulgado no fim do ano passado.  
 
Só que há grande chance de I a pesquisa estar errada. A oferta de aparelhos e serviços 
pensados para uma internet acessível de qualquer lugar tem crescido tanto que, antes de 
2020, já teremos perdido a noção do que é um "telefone". Se atualmente, comunicar-se por 
voz já é apenas mais uma das funções desse dispositivo de comunicação, imagine daqui a 11 
anos. 
 
Telefonar a partir do computador ou acessar a internet no celular não são coisas de outro 
mundo há pelo menos 5 anos. Para completar, o número de usuários cresceu muito no último 
ano desde o lançamento de aparelhos como iPhone e o G1. 
 
Só nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 22 milhões de pessoas já buscam informações 
diariamente na internet pelo telefone. Esse número cresceu 107% em apenas um ano, de 
janeiro de 2008 até o inicio deste ano, segundo dados da Com Score. Aqueles que acessam 
pelo menos uma vez por mês somam mais de 63 milhões de visitantes únicos, cerca de uma 
em cada cinco pessoas no país. 
 
O potencial da internet móvel no Brasil também avança. A última edição da pesquisa TIC 
Domicílios {www.cetic.br), referente ao ano passado, aponta que 41% da população urbana no 
Brasil tem celulares com acesso à internet, embora apenas 6% realmente utilize o aparelho 
para entrar na web. 
 
Parece pouco comparado à população total, mas são 8 milhões de pessoas que já vivem uma 
experiência cotidiana, por exemplo, de digitar a palavra "japonês" no celular e encontrar 
restaurantes em um raio de poucos quarteirões, mesmo que o aparelho não tenha localização 
por satélite (GPS). 
 

 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 jun. 2009, Link, p. L2-L3. 
 


