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A internet brasileira cresceu 23,7% no ano passado, em número de usuários ativos 
residenciais (que acessaram a rede pelo menos uma vez em um mês), chegando a 7,4 
milhões em dezembro, de acordo com estudo do Ibope eRatings. Os internautas brasileiros 
estão entre os mais sofisticados do mundo, no que diz respeito ao uso de serviços como 
mensagens instantâneas, bate-papo e rádio via web. Para este ano, ainda é esperado 
crescimento, mas os problemas de distribuição de renda já começam a impactar a 
expansão do acesso.  
 
De acordo com a Target Group Index, outra empresa do Ibope, em 2001, 86,8% dos 
usuários brasileiros de internet pertenciam às classes A e B. Um número mais recente do 
Ibope eRatings, e que também reflete como o serviço ainda está restrito a uma elite, 
apontou que, no ano passado, 31,5% dos internautas do País possuíam grau universitário 
ou pós-graduação, comparados a 12% na média nacional.  
 
"Para combater a exclusão digital, não basta oferecer acesso, mas as pessoas precisam ter 
condições de aplicar as informações no seu dia -a-dia", afirmou o diretor de Serviços 
Analíticos do Ibope eRatings, Marcelo Coutinho. "Um exemplo de barreira além da infra-
estrutura está no fato de a maior parte das informações na internet estar em inglês, o que 
atrapalha a inclusão."  
 
O preço do computador é um fator importante do problema. Ainda não se conseguiu 
encontrar uma fórmula para vender micros para o público de baixa renda. Em 2001, a 
Globo.com e a Caixa Econômica Federal tentaram, por exemplo, um programa de 
financiamento de máquinas em até 24 vezes. Mas só foram vendidos 20 mil computadores, 
ante uma expectativa de 1 milhão. O diretor-presidente da Globo.com, Juarez Queiroz, 
explicou que a iniciativa foi atropelada pela alta dos juros e a desvalorização do real.  
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