
Consultas para crédito caem 0,6%
O movimento do comércio varejista no país caiu 0,6% em maio

ante abril, retirados os efeitos sazonais, anunciou a Boa Vista,

administradora do Serviço Central de Proteção ao Crédito.

A base do indicador é o número de consultas para conceder o crédito

na hora da venda. Sobre maio de 2012, houve alta de 0,9%, e no

acumulado dos últimos 12 meses, o indicador subiu 4,6%. Reuters

ErnestoCarriço

O acesso à internet chegou a 40%
das residências brasileiras em
2012, aponta a pesquisa Tecnolo-
gias da Informação e da Comuni-
cação (TIC) Domicílios, divulgada
ontem, em São Paulo, pelo Centro
de Estudos sobre as Tecnologias
da Informação e da Comunicação
(Cetic.br). Em 2011, o percentual
era de 36%.

Entre as regiões do país, o
maior crescimento ocorreu no
Nordeste, onde o acesso passou de
21% para 27% dos domicílios. O
Sudeste, no entanto, continua sen-
do a região com proporção mais al-
ta de acessos, com 48%, seguida
pelo Sul (47%) e Centro-Oeste
(39%). O Norte tem o menor per-
centual, com 21%.

O levantamento, feito em 17
mil residências do país, mostra
ainda que permanece grande a
diferença de acesso à rede en-

tre a população urbana (44%)
e rural (10%).

De acordo com a pesquisa, o
principal local de acesso à inter-
net continua sendo a própria resi-
dência dos usuários, representan-
do 74% dos entrevistados. A bus-
ca de lan houses para utilização da

internet caiu 8 pontos percentuais
e ficou em 19% no último ano. No
estudo anterior, esse percentual
era de 27%. Entre as classes D e E,
entretanto, elas continuam sendo
o local de acesso mais citado na
pesquisa.

O levantamento reforça ainda
a tendência à mobilidade, com a
crescente presença de tecnologias
móveis nos domicílios. Nas casas
onde há computador, metade de-
las tem computador portátil. A
proporção cresceu 9 pontos per-
centuais, passando de 41% para
50%. Também é maior o número
de pessoas que acessam internet
pelo celular. O percentual desses
usuários passou de 18%, em 2011,
para 24%. A frequência diária do
uso da internet cresceu significati-
vamente nos últimos cinco anos,
passando de 53%, em 2008, para
69% nesta divulgação.

De acordo com a
pesquisa, é cada vez
maior o número de
pessoas que acessam
internet pelo celular.
O percentual desses
usuários passou de
18%, em 2011, para
24% no ano passado.

Internet está em 40% dos lares
Em 2012, o maior crescimento ocorreu na região Nordeste, onde o acesso passou de 21% para 27% dos domicílios
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2013, Brasil, p. 7.




