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Pela primeira vez na história, o núme-
ro de usuários ativos da internet su-

perou a quantidade daqueles que nun-
ca a utilizam. Os brasileiros conectados 
alcançaram, em 2012, 80,9 milhões, o 
que equivale a 49% da população nacio-
nal. O número é dois pontos percentu-
ais maior do que o registrado em 2001 e 
aumentou 12 pontos desde 2008. Entre 
a população, 45% dos brasileiros nun-
ca usaram a internet e 6% o fizeram há 
mais de três meses. Os dados, da mais 
recente pesquisa TIC Domicílios 2012, 
rea lizada pelo Centro de Estudos sobre 
as Tecnologias da Informação e da Co-
municação (Cetic.br), foram divulgados 
na quinta-feira 20.

Quanto mais elevada a classe socioeco-
nômica, maior o acesso: a classe A tem 
penetração de 97%; a B, 78%; a C, 36% e a 
DE, 6%. Nos últimos cinco anos, a classe 
C foi a que mais aderiu à rede e saltou de 
16% para 36% de penetração. Outro dado 
apontado pela TIC Domicílios é o cresci-
mento do número de brasileiros conecta-
dos na região Nordeste do País. Hoje es-
timado em 27% dos domicílios, o aces-
so representa o maior crescimento entre 
todas as regiões geográficas do Brasil. A 
região com maior penetração da web é a 
Sudeste (48%), seguida da Sul (47%), Cen-
tro-Oeste (39%), Nordeste (27%) e Norte 
(21%). As variações positivas nas classes 
de menor renda e na região Nordeste re-
duziram as diferenças, mas ainda se reve-
lam um desafio para governo e mercado.

De acordo com Alexandre Barbosa, 
gerente do Cetic.br, a solução das desi-
gualdades passa pela iniciativa privada 
e, sobretudo, por ações governamentais 
de inclusão digital. “As políticas públicas 
reduziram as diferenças, mas estamos no 
limite e o mercado sozinho não dará conta 
de resolver as desigualdades”, aponta. “O 
governo precisa olhar para esse número 
e reconhecer que estamos chegando ao 
esgotamento”, avalia.

Segundo a pesquisa, 24% do total de 
proprietários de aparelhos móveis utili-
zaram a web nos dispositivos nos últimos 
três meses. Em 2011, esse número era de 
18%.A faixa etária com o maior número 
de usuários de internet móvel é a de 16 
a 24 anos (44%), seguida pela de 10 a 15 
anos (33%). Entre os brasileiros conecta-
dos, 73% utilizaram redes sociais como 
Facebook e Orkut. O número de usuários 
do Twitter entre os conectados é de 16%. 
O acesso ao Facebook e Orkut é bastante 
equilibrado em termos de classe socioe-
conômica (A, 78%; B, 73%; C, 72% e DE, 
69%) e de acordo com o grau de instrução 
(analfabeto, 50%; fundamental, 69%; en-
sino médio, 74% e superior, 75%). 
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Desigualdade 
digital é desafio
Crescimento de mobile e ascensão da classe média leva 
80,9 mi de brasileiros à web, mas diferenças persistem

Por rodrigo manzano rmanzano@grupomm.com.br
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1565, p. 33, 24 jun. 2013.
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