
Estudo do IBGE revela aumento do acesso à internet  

De 2005 a 2008, o percentual de brasileiros a partir de dez anos de idade que acessaram ao 
menos uma vez a internet pelo computador aumentou 75,3%, passando de 20,9% para 
34,8%, ou 56 milhões de usuários, em 2008. No mesmo período, a proporção dos que tinham 
telefone celular para uso pessoal passou de 36,6% para 53,8% da população com dez anos ou 
mais. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2008, 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Embora os mais escolarizados tenham usado com maior frequência a rede mundial de 
computadores, o acesso cresceu mais entre aqueles com menos anos de estudo. O percentual 
de usuários com 15 anos ou mais de estudo era de 80,4%; entre os com 11 a 14 anos de 
estudo, 57,8%; com 8 a 10 anos de estudo, 38,7%; com 4 a 7 anos de estudo, 23,4%; e 
entre as pessoas sem instrução ou com menos de 4 anos, 7,2%. Em todos os níveis de 
escolaridade, foi observado aumento do acesso em relação a 2005.  

O principal local de acesso à internet é o próprio domicílio, seguido pelas lan houses, que 
superaram o local de trabalho (segundo local de acesso em 2005). Também houve mudança 
no principal motivo que leva as pessoas a usarem a Internet: 83,2% acessaram a rede em 
2008 para se comunicar com outras pessoas. Em 2005, o principal motivo era educação ou 
aprendizado, que caiu para o terceiro lugar.  

Banda Larga  

Daqueles que acessaram a internet no domicílio em 2008, 80,3% o fizeram somente pela 
banda larga; 18% unicamente por conexão discada e 1,7% das duas formas. Em relação a 
2005, o aumento da conexão por banda larga foi bastante expressivo: naquele ano o 
percentual foi de 41,2%. Regionalmente, a conexão por banda larga também foi disseminada e 
passou a ser a principal forma de acesso, com destaque para o Centro-Oeste, onde 93,4% das 
pessoas a usavam - contra 57,1% em 2005.  

Celulares  

Em 2008, mais da metade (53,8%) da população com dez anos ou mais de idade, ou seja, 
cerca de 86 milhões de pessoas, tinham telefone celular para uso pessoal - percentual que era 
de 36,6% em 2005, que corresponde a 56 milhões de pessoas. De 2005 para 2008, enquanto 
essa parcela da população cresceu 5,4%, o contingente daqueles que possuíam celular teve 
aumento de 54,9%. Das pessoas que tinham celular para uso pessoal, 44,7% (38,6 milhões) 
não tinham telefone convencional no domicílio em que moravam, percentual que era 
decrescente de acordo com o aumento do rendimento mensal domiciliar per capita. 

Fonte: B2B Magazine. Disponível em: <http://www.b2bmagazine.com.br>. Acesso 
em: 15 dez. 2009. 

 

 


