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Com renda maior, emprego
formal e acesso fácil ao crédi-
to, os brasileiros mais pobres
ganham espaço no mundo di-
gital. Dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) 2011, divulgados
ontem pelo IBGE, mostram
que, em seis anos, o número
de internautas cresceu mais
na população com renda do-
miciliar per capita de até um
salário mínimo e nos Estados
do Norte e Nordeste. Houve
uma explosão de novos inter-
nautas também entre os alu-
nos da rede pública.

Enquanto na população com
mais de 10 anos de idade o au-
mento do número de internau-
tas foi de 143,8%, com 45,8 mi-
lhões de novos usuários, entre
os mais pobres, o crescimento
foi de 188% – 19,2 milhões de
pessoas incluídas no mundo
virtual. Em 2011, o País chegou
a 77,7 milhões de internautas,
ou 46,5% dos brasileiros com
10 anos de idade ou mais. Em
seis anos, o Brasil ganhou 21
mil novos usuários de internet
por dia.

“Em 2005, o País estava sain-
do de uma recessão. Nos anos
seguintes, com o aumento dos
trabalhadores com carteira assi-
nada, do poder de compra, do
crédito e da escolaridade, o aces-
so aos computadores e à inter-
net também se expandiu. Os da-
dos mostram que houve avan-
ços, mas ainda há lacunas a re-
solver”, diz o coordenador de
trabalho e rendimento do
IBGE, Cimar Azeredo.

Entre 2005 e 2011, mais que
dobrou a proporção de brasilei-
ros que vivem em domicílios
com computador conectado à
internet, de 14,6% para 39,4%.
Os usuários de baixa renda pas-
saram de 10,2 milhões em 2005
para 29,4 milhões em 2011.

Renda. A desigualdade, po-
rém, ainda é grande: apenas um
terço das pessoas com até um
salário mínimo de renda domi-
ciliar per capita (33,6%) tem
acesso à internet, enquanto, en-
tre os que ganham mais de cin-
co salários mínimos, a propor-
ção é de 67,9%. Os brasileiros
com renda domiciliar per capi-
ta de até um salário mínimo são
52,5% da população com mais
de 10 anos. porém, entre os in-

ternautas, representam 38%.
No Norte e no Nordeste, ape-

sar do aumento no número de
pessoas com acesso à internet,
elas são pouco mais de um terço
da população. No Sudeste, são
54,2%. “O fato de ter dobrado a
proporção de pessoas que aces-
sam a internet no País é um
avanço. Porém, menos da meta-
de da população conectada é
pouco para a importância que a
internet tem”, diz Rodrigo

Baggio, fundador do Comitê pa-
ra a Democratização da Infor-
mática (CDI), que há 18 anos
atua na expansão da tecnologia
de informação. O ideal, segun-
do ele, é que só não use a inter-
net quem não quiser. Outro
ponto levantado por Baggio é a
finalidade com a qual as pes-
soas acessam a web. “O que faz
a diferença é o uso não só para
entretenimento, mas para fo-
mentar empregabilidade, em-
preendedorismo e educação.”

Apesar de serem mais resis-
tentesà rede mundial de compu-
tadores, as pessoas com mais de
50 anos tiveram peso decisivo
no aumento de internautas: pas-
saram de 2,5 milhões de usuá-
rios para 8,1 milhões – cresci-
mento de 222%. Também foi sig-
nificativo o aumento de usuá-
rios no outro extremo, na faixa
10 a 14 anos de idade. Em 2005,
24,3% das crianças acessavam a
internet, proporção que saltou
para 63,6% em 2011.

Embora a renda seja um fator
importante de acesso à inter-
net, é interessante notar que a
faixa mais alta não é a que tem
maior proporção de internau-
tas. Entre os que têm renda de

mais de 5 salários mínimos men-
sais, 68% acessam a internet.
Na faixa de 3 a 5 salários míni-
mos, são 76%. A explicação é
que a faixa mais rica da popula-
ção é também a faixa mais ve-
lha, ainda “engatinhando” no
mundo virtual.

Os técnicos do IBGE cha-
mam a atenção para o grande
salto entre os alunos da rede
pública incluídos no universo
digital. Como a pesquisa não
investigou o local de acesso,
não é possível associar o cresci-
mento à distribuição de compu-
tadores nas escolas públicas.
Mas esse salto, somado à que-
da do preço dos computado-
res, é outro indicador de inclu-
são digital entre os mais po-
bres. Em 2005, apenas 24% dos
alunos da rede pública usavam
a web, proporção que cresceu
para 65,8% em 2011.

Projeção. Apesar do grande sal-
to no uso da internet pelas clas-
ses de menor renda, o ritmo des-
se aumento se estagnou nos últi-
mos três anos. Desde 2009, o
porcentual da população com
renda de 3 a 5 salários mínimos
com internet é cerca de quatro
vezes maior do que o das pes-
soas com menor renda. Se esse
ritmo de expansão for mantido
pelos próximos anos, segundo
projeção feita pelo Estadão Da-
dos, isso significa que só em
2033 o acesso à internet será uni-
versalizado no Brasil.
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Chegou a 115,4 milhões o núme-
ro de pessoas com 10 anos ou
mais de idade que têm celular
para uso pessoal, mais do que o
dobro dos 55,7 milhões de usuá-
rios de 2005. Sete em cada dez
brasileiros (69,1%) têm pelo me-
nos um telefone celular, indica
a Pnad 2011, divulgada ontem
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Seis
anos antes, eram menos de qua-
tro em cada dez (36,6%). Ape-
sardo avanço em tão pouco tem-
po, existem 51,5 milhões de bra-
sileiros nesta faixa etária ainda
sem telefone móvel.

Pela primeira vez, a propor-
ção de mulheres com telefone
móvel é maior que a de homens,
embora a diferença seja peque-
na. Na população feminina,
69,5% têm celular e na masculi-
na, o índice é de 68,7%. A inclu-
são no mercado de trabalho,
que passou a proporcionar ren-
da própria, é um dos fatores que
explicam o crescimento da pro-
porção de mulheres com celu-
lar.

A Pnad não investigou o nú-
mero de celulares por pessoa,
mas dados da Anatel mostram
que, em março deste ano, havia

264 milhões de linhas ativas de
celulares, número maior que a
população brasileira, de 195 mi-
lhões de pessoas.

A economista do IBGE Adria-
na Araújo Beringuy chama a
atenção para o aumento signifi-
cativo da proporção dos chama-
dos trabalhadores dos serviços
(pedreiros, marceneiros, pinto-
res, eletricistas) com telefone
móvel, que passou de 36,7%, em
2005, para 80,4%, em 2011.

“Embora muitos desses tra-
balhadores tenham escolarida-
de baixa, o celular é um instru-
mento de trabalho para eles. Já
a internet é quase inacessível”,
diz a economista. Apenas 37,2%
dos trabalhadores dos serviços
se conectam à rede mundial de
computadores.

Os mais velhos e os mais no-

vos foram os que mais fizeram
crescer o contingente de donos
de telefones celulares. A propor-
ção de pessoas com 60 anos ou
mais com celular aumentou de
17%, em 2005, para 44%, em
2011. Ainda é um porcentual bai-
xo se comparado aos 83% de do-
nos de celular na faixa dos 24
aos 34 anos.

“Ainda que o celular tenha se
difundido antes da internet e se-
ja mais amigável, os mais velhos
ainda usam pouco, mas o uso é
crescente”, diz Adriana. O celu-
lar também está cada vez mais
presente na vida das crianças de
10 a 14 anos: em 2005, 19,2% da
população nesta faixa etária ti-
nha telefone móvel, fatia que
passou para 42% em 2011.

Regiões. O Distrito Federal,
que exibe as maiores taxas de
renda e escolaridade do País,
tem a maior proporção de pes-
soas com celular de uso pes-
soal, com 87%. No outro extre-
mo está o Maranhão, com
45,2%, único Estado onde me-
nos da metade da população
tem telefone móvel. Em 2005,
só 14% dos maranhenses ti-
nham celular.

A Pnad mostra que Goiás e
Rio Grande do Sul, Estados
com grandes áreas rurais, es-
tão, respectivamente, em se-
gundo e terceiro lugar no ran-
king dos que têm maiores pro-
porções de moradores com ce-
lulares. A tendência é que os te-
lefones fixos sejam substituí-
dos pelos móveis. / L.N.L.

Sete em cada dez brasileiros
têm telefone celular, diz IBGE

● A estudante Estela dos Santos
Semião faz parte do grupo de pes-
soas cujo acesso à internet cres-
ceu de forma significativa no Bra-
sil. Ela tem 10 anos e afirma usar
o computador de casa “quase
todos os dias”, embora a mãe,
Eliane dos Santos, relate que ela
navegue na web nos sete dias da
semana.

Quando questionada sobre o

uso que faz do computador, a pri-
meira coisa que vem à cabeça de
Estela é um game de beleza. “Jo-
go um joguinho de manicure. Dá
para pintar as unhas e tam-
bém fazer o cabelo”, conta.
A estudante também en-
tra na internet para aces-
sar seu perfil no Face-
book. “Lá eu converso
com as minhas amigas.”
A mãe diz ficar de “orelha
em pé” com o uso de re-
des sociais e bate-papo,
pois já se assustou
com a forma
como outra

de suas filhas se relacionava
com pessoas nesses ambientes
virtuais. “Ela dizia ter 16 anos,
quando na verdade tinha 12”, afir-

ma Eliane.
Assim como na casa
de Estela, o computa-
dor ficou mais pre-
sente nos lares brasi-
leiros por conta do
barateamento do pro-

duto. Em 2012, o pre-
ço dos PCs (notebooks

e desktops) caiu 8%, em
média, segundo a con-

sultoria IDC. /

NAYARA FRAGA

Veja gráficos interativos sobre
o acesso à internet no Brasil no
blog do Estadão Dados
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Internet cresce mais na baixa renda
Segundo Pnad 2011, o número de internautas aumentou em ritmo mais forte na população com rendimento de até um salário mínimo

politica.estadao.com.br/estadaodados

Entre 2005 e 2011, o
número absoluto de
pessoas que usam
esse serviço mais
do que dobrou

● Democratização da web

Estudante usa
PC para jogos e
acesso ao Facebook

Como acessar:

● Expansão

Uso da internet cresce entre população de baixa renda
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69,5%
das mulheres usam celular,
porcentual um pouco maior do
que o dos homens (68,7%)

87%
é a concentração da telefonia
celular no Distrito Federal, que
lidera o uso do serviço no País

42%
da população entre 10 e 14 anos
tinha telefone móvel em 2011,
segundo os dados da Pnad

“O fato de ter dobrado a
proporção de pessoas
que acessam a internet é
um avanço. Porém, ter
menos da metade da
população conectada é
pouco para a importância
da internet.”
Rodrigo Baggio
FUNDADOR DO CDIA ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 maio 2013, Economia & Negócios, p. B17.




