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O custo da chamada pelo telefone celular no Brasil é o mais caro nas Américas 
depois do Peru. Já o preço da conexão para internet diminuiu, mas continua acima 
da média. Além disso, o país está entre os que têm os piores índices de 
desigualdade regional na área digital, segundo um relatório publicado ontem pela 
União Internacional de Telecomunicações (UIT).  
 
O preço de um minuto de celular no Brasil é de US$ 0,53, bem acima da média de 
US$ 0,32 nas Américas e no mundo. Na Argentina custa US$ 0,24; no Peru, US$ 
0,58; nos Estados Unidos, US$ 0,28.  
 
Segundo a UIT, apesar de o custo estar em queda no Brasil, o brasileiro gasta em 
média 8,8% de sua renda pagando conta de celular, quatro vezes mais que na 
Argentina (2,7% da renda) e no México (2,1% da renda).  
 
Para enviar uma mensagem de texto, o brasileiro também paga caro: em média 
desembolsa US$ 0,14, comparado a US$ 0,08 no México e US$ 0,04 na Argentina. 
O custo no Brasil é o dobro do pago nos Estados Unidos.  
 
Já o acesso a internet custa US$ 26 dolares por mês, para 20 horas, comparado a 
US$ 14 na Argentina, US$ 9 no Canadá, US$ 15 nos EUA e US$ 20 no México. O 
uso de banda larga (conexão a internet de 256 kbit/s ou mais) é de US$ 18,4 em 
média no país, abaixo dos US$ 25 dos EUA.  
 
O foco do relatório sobre disparidades regionais no acesso digital está no Brasil. A 
UIT aponta um fosso de 23% da média nacional entre o Sudeste e o Nordeste. O 
que se explica por utilização duas a três vezes maior no Sudeste em termos de 
computador, telefone e acesso a internet.  
 
No "Índice de Oportunidade Digital" que consta do relatório elaborado pela UIT, o 
Brasil está em 71º lugar entre as 180 economias mais adaptadas a novas 
tecnologias da informação e da comunicação.  
 
O índice aponta a capacidade digital das economias por meio de parâmetros como a 
proporção de computadores pessoais por habitante, o custo de acesso a internet de 
alta velocidade, cobertura das redes de telefone celular, num total de 11 
indicadores.  
 
Globalmente, o país fica atrás de nações como Barbados, Polônia, Chile e até 
Maurício. O Chile é o país latino-americano com maior acesso às tecnologias da 
informação (40º ), seguido da Argentina (51º ).  
 
No entanto, o Brasil está no pelotão dos que fizeram os maiores progressos, com 
expansão de 35% no uso das novas tecnologias entre 2001 e 2005. Fica em sétimo 
lugar no pelotão, só atrás da Índia, que dobrou seu acesso, além de China, Rússia, 
Hungria, Peru e Indonésia.  
 
A Coréia do Sul e o Japão são os campeões do mundo na categoria. Beneficiam-se 
do status de "pioneiros" na difusão de internet de alta velocidade e da telefonia 
celular de terceira geração. O Japão é o único país no mundo onde os internautas 
utilizam mais internet a partir de seu telefone celular.  
 
Também na ponta estão o norte da Europa e os tigres asiáticos Hong Kong e 
Taiwan. O Estados Unidos ficam na 21ª posição; o Canadá, na 14ª; a Suíça, na 
15ª. Progresso importante foi registrado nos países em desenvolvimento.  



 
Segundo a UIT, no Brasil há mais usuários do que computadores. Em 2004, havia 
19,3 milhões de computadores, 10,7 para cada cem pessoas, três vezes menos 
proporcionalmente que nas Américas. Nos EUA, há mais de 76 para cada cem. A 
média global é de 12,2 para cada cem.  
 
Já no indicador mais popular, que é a proporção da população usando a internet, o 
país é 17º na região. Para cada cem pessoas, 12,1 sao usuários da rede mundial de 
computadores, totalizando 22 milhões de brasileiros em 2004. Estão mais ligados o 
Uruguai (18 por cem), Argentina (19,6), Costa Rica (28), Canadá (54) e Estados 
Unidos (56,9). Nas Américas, a média é 30 e no mundo é de 13,6 para cada cem. 
Em 2004, havia globalmente 862 milhões de usuários da rede.  
 
A telefonia celular continua a crescer explosivamente. De 740 milhões de usuários 
em 2000, cinco anos depois havia 2,14 bilhões - ou seja, um terço da população 
mundial têm o aparelho móvel.  
 
No Brasil, havia 86 milhões de usuários no ano passado. Assim, 46,2% da 
população usa essa telefonia, ficando em 13º lugar nas Américas.  
 
A expansão de usuários de internet e de telefone celular no Brasil em cinco anos só 
foi inferior ao crescimento na China, Estados Unidos, Japão, Rússia e Alemanha. 
Alguns países tem boa infra-estrutura, mas pouco uso, até por causa do preço. 
Segundo a UIT, Peru e Brasil continuam a avançar no desenvolvimento nas três 
grandes áreas: oportunidade de acesso, a infra-estrutura e a utilização (uso, por 
exemplo, de internet). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jul. 2006, Empresas & Tecnologia, p. 
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