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1. Introdução 

A chegada da Internet no Brasil ocorreu em 1988 em 3 (três) instituições do braço 

acadêmico brasileiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Laboratório Nacional de 

Computação Científica - LNCC / Rio de Janeiro e a FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo. Pouco tempo depois, através do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) foi 

responsável pela montagem do backbone da RNP (Rede Nacional de Pesquisa), interligando, 

numa primeira investida, 11 (onze) pontos de presença de Internet dentro do Território Nacional. 

A Embratel, então, se encarregou de iniciar os backbones comerciais e, segundo estatísticas do 

Comitê Gestor Internet, já em 2000, existiam 662.910 computadores ligados nessa grande rede 

internacional. Hoje há quase um consenso que a transformação comunicacional, propiciada pela 

Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC, com destaque para a Internet, vem acarretando 

uma transição importante quanto a aspectos sociais, econômicos, políticos e espaciais.  

Um dos maiores atrativos da Internet é a possibilidade de se obter informações sobre, 

possivelmente, a totalidade de temas do conhecimento humano, em diferentes graus de 

confiabilidade e especialização. Se conhece a sedução que o conhecimento causa nos homens e, 
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como não bastasse o interesse nato, a Internet imprimiu a necessidade de se estar 

permanentemente informado sobre os acontecimentos do mundo, principalmente no que se refere 

à população economicamente ativa, urbana, dos grandes centros. 

Recentemente foi veiculado, pela mídia, que éramos, em 2000, 14 milhões conectados à 

Internet, o que, num total de quase 170 milhões (dado do Censo Demográfico de 2000 - IBGE), 

dá pouco mais de 8% de pessoas supostamente com conexão. Uma cifra muitas vezes usada para 

enfatizar que o Brasil está tendo acesso à cultura e à informação, melhorando seus índices de 

educação. Admitindo que quanto mais anos de estudo de um brasileiro tem, maior é também a 

sua remuneração no trabalho, tal interpretação estaria sugerindo que o País terá um avanço 

positivo em seus indicadores sociais. 

A proposta deste trabalho é, então, avaliar, a partir de dados oficias recentes, como os 

estados brasileiros estão tendo acesso às tecnologias que dão suporte à sociedade da informação. 

Tenciona-se alertar os gestores da informatização da sociedade, tomando-se como referência o 

Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil (do Ministério da Ciência e Tecnologia), das 

dificuldades de se atingir os princípios postulados de se universalizar o acesso a informações 

importantes para o exercício da cidadania. 

O estudo se insere no âmbito da discussão da “divisão digital” - digital divide -, que se 

refere à defasagem de acesso à tecnologia de informação e comunicação - TIC, aí incluído a 

Internet, dos indivíduos, domicílios, negócios e áreas geográficas. Uma questão central, neste 

campo de discussão, é que a informatização/digitalização da economia e da sociedade vem 

acentuando as defasagens sociais e espaciais existentes. Neste sentido, no Brasil, como no resto 

do mundo, muitos projetos, governamentais ou não, nacionais e internacionais, têm seu discurso 

voltado para a inclusão digital. Governos de muitos países, reconhecendo a transição para uma 

sociedade da informação, vêm se preocupando em ampliar a infra-estrutura e o acesso TIC, com 

ênfase na Internet, e para isso vêm formulando e implementando grande variedade de políticas 
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públicas. Neste contexto, torna-se, então, de fundamental importância, para a compreensão de 

nossa realidade digital, a análise de estatísticas e de indicadores disponíveis. 

 

2  Metodologia 

Trata-se de estudo exploratório comparativo que toma por base informações estatísticas 

oficiais disponíveis, visando apreender as possibilidades de acesso da Internet no Brasil e 

contrastar os resultados obtidos com formulações do Livro Verde da Sociedade da Informação e 

com algumas estatísticas veiculadas pela mídia.  

Assim, com o propósito de analisar a situação de cada estado brasileiro, foram 

elaborados indicadores do grau de penetrabilidade da Internet no Brasil. Para tal, se utilizou, 

inicialmente, de um cruzamento de dados do Censo Demográfico 2000 (IBGE), contendo os 

domicílios permanentes que têm computadores e linhas telefônicas, segundo a renda familiar 

desses domicílios. Buscou-se, com tais dados, mensurar a relação de domicílios com potencial de 

estarem ligados à Internet e a distribuição espacial deles. Posteriormente, para complementar 

esta avaliação, utilizou-se o número de provedores de acesso àquela rede, por estados, extraído 

do Cadastro Central de Empresas no Brasil (IBGE), e o número de trabalhadores com instrução 

média e superior, segundo a atividade do estabelecimento, extraído da Relação Anual de 

Informações Sociais - RAIS (Ministério do Trabalho e Emprego), para o universo das empresas 

formalmente constituídas, buscando-se, então, inferir sobre o potencial de acesso dos indivíduos 

fora do domicílio, os acessos ditos empresariais. Finalmente, visando qualificar o uso da Internet 

foi realizada uma investigação sobre os sites mais acessados pelos usuários brasileiros. 

 

Contraponto: O Livro Verde da sociedade da informação no Brasil 

 Para efeitos comparativos, tomou-se como referência o Livro Verde que apresenta um 

projeto para a sociedade da informação no Brasil, projeto esse conduzido pelo Ministério da 
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Ciência e Tecnologia, tendo sido aprovado e sancionado pelo Governo Federal, a partir de um 

trabalho desenvolvido por equipes interdisciplinares das mais diversas áreas da educação, 

informática, sociologia e outras não menos importantes. 

Parafraseando parte do capítulo 1 do referido Livro, a sociedade da informação é um 

fenômeno global com profundas mudanças na organização da sociedade e da economia, uma vez 

que a estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, 

afetadas pela infra-estrutura de informações disponíveis.  Segundo o livro, "Tem ainda marcante 

dimensão social, em virtude do seu elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as 

distâncias entre pessoas e aumentar o seu nível de informação" (MCT, 2000, p.5). 

Segundo o então Ministro Ronaldo Mota Sardenberg, do MCT, o Livro Verde tem como 

finalidade substantiva o de "lançar os alicerces de um projeto estratégico, de amplitude nacional, 

para integrar e coordenar o desenvolvimento e a utilização de serviços avançados de 

computação, comunicação e informação e de suas aplicações na sociedade.  Essa iniciativa 

permitirá alavancar a pesquisa e a educação, bem como assegurar que a economia brasileira 

tenha condições de competir no mercado mundial" (MCT, 2000, p.v) 

Como pressupostos básicos para que a sociedade brasileira consiga o atingimento de 

patamares mundiais significativos, o projeto do Livro Verde para a Sociedade da Infomação 

indica como oportunidades e riscos 14 itens,1 entre os quais se destacam, para o contraponto com 

o presente estudo, os seguintes: 

                                                      
1 Pequenas e Médias Empresas: oportunidades na nova dinâmica; Empreendedorismo: inovação e capital intelectual como base 
dos novos negócios; Oportunidades de trabalho para todos: mais e melhores empregos; Administração transparente e centrada no 
cidadão:  governo ao alcance de todos; Quadro regulatório: diminuindo riscos e incertezas do mundo virtual; Pesquisa e 
desenvolvimento: o conhecimento é a riqueza das nações; Desenvolvimento Sustentável: a preservação do futuro e; Integração e 
colaboração latino-americana. 
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• Universalização do acesso:  combatendo desigualdades e promovendo a cidadania 

• Educação e aprendizado ao longo da vida: desenvolvendo competência 

• Comércio eletrônico: a pedra de toque da nova economia 

• Valorização de conteúdos e identidade cultural 

• Desenvolvendo a infra-estrutura: a via da integração 

• Desenvolvimento e integração: valorizando vocações e potencialidades regionais 

 

As formas atuais de acesso à Internet 

A partir de uma ótica econômica, existem duas formas de acesso à Internet para os 

brasileiros: o acesso pago e o gratuito. Está-se considerando o acesso pago como aquele feito aos 

provedores de acesso através de linhas telefônicas residenciais, pois ainda que o provedor seja 

gratuito, existe o custo da ligação telefônica, e o acesso realizado em cybercafés e em outros 

tipos de empreendimentos empresariais de acesso à Internet se dá através do pagamento por 

tempo de conexão.2  O acesso gratuito é entendido nesse estudo como aquele em que o indivíduo 

utiliza a empresa, onde trabalha ou estuda, para a conexão Internet, ou ponto de acesso colocado 

à disposição pelo governo (como os telecentros em comunidades carentes) ou por instituições 

não governamentais, ou seja, se está privilegiando o custo para o cidadão. 

Numa outra ótica, a do local de acesso, está-se considerando o acesso residencial e o 

“comercial”. O acesso "comercial" é entendido como aquele que é feito na empresa onde o 

usuário trabalha ou estuda, como nas universidades e colégios, nas redes que compõem os órgãos 

dos governos federal, estadual e municipal. Nesse acesso “comercial”, a maioria dos que podem 

acessar à Internet são adultos e normalmente em horário de trabalho ou estudo, sendo que tais 

acessos muitas vezes são somente de alguns privilegiados, por razões óbvias de custo, 

treinamento e vinculação da possibilidade de acesso ao trabalho propriamente dito, e não de toda 

                                                      
2 É o que fazem, por exemplo, os Correios e Telégrafos (que vendem um "cartão de uso" com um determinado número de minutos 
para o usuário, em algumas pouquíssimas agências dessa empresa, poder usufruir da Internet).  
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a massa de trabalhadores.  Já no acesso residencial, a família tem maior possibilidade de 

participação, muitas vezes até maior do que a do adulto que tem acesso "comercial", além da 

família ter, a princípio, maior disponibilidade de tempo e um velado estímulo dos pais quanto ao 

uso de tecnologias por parte dos filhos. 

Apesar das várias propostas, embrionárias, iniciadas pela TELEMAR, Correios e 

Telégrafos, MCT, Telefônica da Espanha e grupos temáticos do Comitê Gestor da Internet, ainda 

existe uma óbvia e flagrante carência de pontos de Internet que podem ser acessados facilmente, 

principalmente os gratuitos. Somente em grandes centros urbanos, e normalmente em áreas 

"ricas", como aeroportos e congressos/feiras de usuários, encontramos alguns quiosques com tais 

serviços. Por outro lado, os cybercafés são locais onde pessoas de classes A, B e, no máximo, C, 

que muito provavelmente já têm acesso à Internet em suas residências ou locais de trabalho, vão 

para conversar, lanchar e acessar a Internet. Não se tem conhecimento, no Brasil, de cybercafés 

populares, e, portanto, tais acessos não são significativos, haja visto que os seus usuários, muito 

provavelmente, já foram contabilizados no número relativo aos domicílios ou no número relativo 

aos "acessos comerciais". 

Feitas aquelas ressalvas, pode-se dizer que na classificação básica, proposta para este 

trabalho, o acesso residencial corresponderia ao acesso pago e o acesso “comercial” seria o não-

pago, sob a ótica do bolso direto do usuário.3 

Dessa forma, está-se considerando que a maior parte dos acessos brasileiros à Internet se 

dá, por um lado, na forma de acesso residencial discado, onde o telefone, o microcomputador 

dotado de requisitos mínimos para conexão e um provedor de acesso precisam estar presentes, 

necessariamente; e, por outro, na forma de o acesso "comercial", onde o usuário acessa à Internet 

                                                      
3 Cabe mencionar, ainda, que não se está incluindo as iniciativas de Organizações não-governamentais para levar à Internet às 
populações carentes, que apesar de limitadas, podem estar estimulando algumas crianças e mesmo jovens e adultos, a buscar 
informações relevantes na Internet. Também não se está levando em conta estatísticas sobre algumas ações governamentais ou 
mesmo particulares de se levar a Internet para escolas. Portanto, se considera a inexistência de tais estatísticas, neste trabalho, 
um fator limitante.  
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através de uma rede local (LAN) com conexão direta e privada a um provedor de acesso ou de 

backbone.  

 

3  A relação de potenciais domicílios usuários da Internet 

Dado que a garnde maioria dos acessos residenciais à Internet são feitos através de linhas 

discadas e por computadores próprios, buscou-se, através dos dados do Censo Demográfico 

2000, apresentar-se, inicialmente, os domicílios que têm, conjuntamente, linha telefônica 

residencial e computadores. Para uma melhor análise, ainda dentro desse cruzamento, 

disponibilizamos também o rendimento familiar desses domicílios. A tabela 1 apresenta a 

existência do serviço de linha telefônica instalada e do bem durável microcomputador nos 

domicílios permanentes brasileiros, e a tabela 2, a mais importante para o estudo, fornece o 

cruzamento dos dados acima, por faixas de rendimento familiar em salários-mínimos. 

Existência de serviços e bens duráveis 
Brasil e 

Unidade da  
Federação 

Linha 
telefônica 
Instalada 

 
Microcomputador 

Brasil 17.774.403 4.748.780 
Rondônia 136.180 15.305 
Acre 50.433 5.710 
Amazonas 162.636 35.997 
Roraima 32.528 3.259 
Pará 350.423 55.426 
Amapá 39.850 5.012 
Tocantins 49.229 8.933 
Maranhão 181.761 16.597 
Piauí 122.338 12.306 
Ceará 470.246 81.117 
Rio Grande do Norte 133.280 24.515 
Paraíba 171.838 27.373 
Pernambuco 456.350 137.292 
Alagoas 137.042 30.537 
Sergipe 95.043 25.086 
Bahia 732.743 137.689 
Minas Gerais 1.955.595 428.190 
Espírito Santo 224.636 52.170 
Rio de Janeiro 1.756.589 659.183 
São Paulo 5.937.653 1.805.598 
Paraná 1.177.622 322.454 
Santa Catarina 668.983 189.459 
Rio Grande do Sul 1.338.529 358.345 
Mato Grosso do Sul 228.349 37.745 
Mato Grosso 196.195 27.020 
Goiás 562.610 106.206 
Distrito Federal 405.722 140.257 

TABELA 1 - Fonte:  IBGE - Censo Demográfico 2000 - Resultados da Amostra, 2002. 

 

A tabela obtida após o cruzamento foi a seguinte: 
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  NÚMERO DE DOMICÍLIOS QUE TEM LINHA TELEFÔNICA INSTALADA E MICROCOMPUTADOR POR 
RENDIMENTO DAS FAMÍLIAS, EM SALÁRIOS-MÍNIMOS, NOS DOMICÍLIOS PERMANENTES 

Estado Brasileiro Até 1 SM Mais de 1 
a 2 SM 

Mais de 2 
a 3 SM 

Mais de 3 
a 5 SM 

Mais de 5 
a 10 SM 

Mais de 10 
a 20 SM 

Mais de 
20 SM 

Sem 
rendimento Total 

RONDONIA             - 305 - 322 2.519 4.960 6.180 - 14.287 
ACRE                 - 100 - 208 839 1.488 2.978 - 5.613 
AMAZONAS             1.485 819 577 2.209 7.978 7.904 11.886 1.037 33.894 
RORAIMA              90 118 84 395 191 1.104 1.255 - 3.237 
PARA                 - 1.811 304 2.605 6.628 16.424 20.500 1.637 49.910 
AMAPA                89 94 92 205 474 1.319 1.946 - 4.219 
TOCANTINS            227 - 170 260 494 2.669 3.441 186 7.446 
MARANHAO             - 1.021 598 1.833 2.870 2.715 5.598 615 15.251 
PIAUI                773 - 374 693 1.972 1.165 6.353 - 11.331 
CEARA                2.075 778 1.390 3.983 10.667 25.169 33.673 736 78.472 
RIO GRANDE DO NORTE  168 565 419 286 5.497 8.402 6.613 281 22.232 
PARAIBA              754 353 954 2.413 3.780 6.125 9.475 - 23.855 
PERNAMBUCO           1.769 2.282 1.090 4.926 20.660 28.461 65.233 1.672 126.092 
ALAGOAS              469 779 530 1.315 2.903 10.503 12.086 224 28.809 
SERGIPE              382 912 - 515 2.751 6.294 12.579 272 23.705 
BAHIA                3.201 1.630 2.091 4.303 22.854 42.615 50.914 4.020 131.628 
MINAS GERAIS         1.592 5.912 2.783 24.857 78.531 122.841 161.957 5.364 403.837 
ESPIRITO SANTO       - - 772 2.423 9.903 15.303 17.940 336 46.677 
RIO DE JANEIRO       1.731 6.227 4.434 21.410 97.523 175.791 259.008 7.774 573.898 
SAO PAULO            8.039 13.915 15.525 62.448 288.983 544.221 729.370 34.942 1.697.442 
PARANA               2.068 2.975 4.104 12.284 64.910 90.969 119.457 3.929 300.696 
SANTA CATARINA       - 1.115 3.684 8.347 41.590 56.670 54.525 1.657 167.588 
RIO GRANDE DO SUL    1.734 2.329 2.986 16.431 57.463 118.907 125.591 1.069 326.509 
MATO GROSSO DO SUL   420 221 - 1.689 6.189 13.426 12.099 467 34.511 
MATO GROSSO          129 234 254 1.559 4.345 5.978 12.722 - 25.221 
GOIAS                - 1.298 1.524 5.592 18.548 25.528 44.854 472 97.817 
DISTRITO FEDERAL     - 770 733 3.045 14.109 34.578 79.778 2.055 135.068 
Total 27.197 46.564 45.472 186.555 775.172 1.371.529 1.868.011 68.742 4.389.245 

TABELA 2 - Fonte:  IBGE - Censo Demográfico 2000 - Resultados da Amostra, 2002. 
 

É importante ressaltar que no número total de domicílios com microcomputadores estão 

incluídos equipamentos que sequer têm possibilidade de acesso à Internet, por limitações 

técnicas e por obsolescência da tecnologia.  

Pelos dados do Censo Demográfico de 2000, observou-se que do total de 44.795.101 

domicílios brasileiros apenas cerca de 9,8% dispunham dos pré-requisitos exigidos para conexão 

à Internet, e que destes, 91,5%, eram ocupados por famílias com rendimento domiciliar maior 

que 5 salários-mínimos. Dos estados brasileiros, cinco somados, Acre, Roraima, Rondônia, 

Amapá e Tocantins (todos da Região Norte), apresentaram um percentual de domicílios 

potencialmente aptos ao acesso à Internet, quase igual ao encontrado para o Mato Grosso do Sul, 

sendo este equivalente a somente 5% daqueles do Rio de Janeiro. Este último, no entanto, 

possuía menos de 1/3 dos domicílios aptos de São Paulo, que respondeu por 38,7% do total. As 

desigualdades regionais são notáveis cabendo ao Sudeste 62% e o Sul 18% dos domicílios 

potencialmente aptos. 
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As desigualdades regionais são, pois,  muito acentuadas, cabendo à Região Norte apenas 

2,70% dos domicílios "aptos" (118.606), à Nordeste 10,51% (461.375), ao Sudeste 62,01% 

(2.721.854), ao Sul 18,11% (794.793) e ao Centro-Oeste 6,67% (292.617). Assim, Sul e Sudeste 

concentram mais de 80% dos domicílios com relativas condições para acesso à Internet. Daí um 

alerta aos gestores da sociedade da informação de que, diferente do que pretende o Livro Verde, 

Municípios, Estados e mesmo Regiões continuam sem condições básicas para o acesso à 

Internet.  

É importante ressaltar ainda que, apesar de alguns resultados parecerem interessantes e 

promissores para alguns estados, desprezando-se a obsolescência de muitos micros caseiros, 

deve-se lembrar que o acesso residencial necessita de uma conexão remota a um provedor de 

acesso. Assim, utilizando-se de dados provenientes do Cadastro Central de Empresas, do IBGE - 

CEMPRE, foi elaborada uma tabela que fornece o número de provedores de acesso à Internet, 

por unidades de local (unidade estatística de levantamento econômico), nas Unidades da 

Federação.  A tabela 3 surpreende ainda mais com os seguintes dados: 

 

UF Provedores 
Rondônia 5 
Acre 2 
Amazonas 1 
Roraima 0 
Pará 5 
Amapá 0 
Tocantins 2 
Maranhão 2 
Piauí 1 
Ceará 8 
Rio Grande do Norte 5 
Paraíba 3 
Pernambuco 7 
Alagoas 4 
Sergipe 1 
Bahia 28 
Minas Gerais 50 
Espírito Santo 15 
Rio de Janeiro 43 
São Paulo 153 
Paraná 47 
Santa Catarina 22 
Rio Grande do Sul 43 
Mato Grosso do Sul 8 
Mato Grosso 4 
Goiás 14 
Distrito Federal 13 
TOTAL 486 

TABELA 3 - Fonte:  IBGE - Cadastro Central de Empresas no Brasil CEMPRE, 2002. 
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Observa-se que nos estados do Amapá e Roraima não existem provedores de acesso, ou 

seja, torna-se quase fantasiosa a idéia de vermos famílias dessas Unidades da Federação 

acessando informações para pesquisas escolares, atualização profissional, ensino a distância 

através da Web e de todo aquele elenco generoso de possibilidades apresentado pelo Livro Verde 

da Sociedade da Informação. 

Em três estados, Amazonas, Piauí e Sergipe, existe apenas 1 único provedor em cada 

capital, ou seja, nos municípios vizinhos ou os usuários farão conexões mais caras ao provedor, 

dado que a ligação será interurbana, ou não a farão, o que é mais provável, dada a renda familiar 

dos domicílios nesses estados. Estados com 2 provedores são Acre, Tocantins, Maranhão e 

estados com o número de provedores de acesso menores ou iguais a 5 são, no total, 14, incluindo 

os que não têm sequer esse serviço.  Poder-se-ia levantar a hipótese de que podem existir 

provedores de acesso "informais", ou seja, sem o devido registro no cadastro do IBGE, mas, 

acredita-se que, caso isto ocorra, refletiria um número realmente bastante reduzido ou de caráter 

pouco empresarial, sem os devidos recursos e investimentos. 

De que adianta, então, termos os ínfimos 0,07% dos domicílios permanentes de Roraima 

com linhas telefônicas e microcomputadores se não existem provedores de acesso?  Não se irá 

discorrer sobre outros estados com situações similares, mas apontar que os coordenadores dos 

projetos de informatização deveriam atentar bastante para essas informações. 

Ressalta-se o fato de que o preço médio de um microcomputador de médio porte 

(Pentium Celeron de 500 MHz, com 64 MB de memória, disco rígido de 20 GB, unidade de CD-

Rom, placa fax-modem de 56 Kbps, mouse, teclado e monitor de 15" colorido) custa, à vista, nos 

grandes centros urbanos do Sul e Sudeste, algo em torno de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 

reais), ou seja, 7,5 (sete e meio) salários-mínimos do Governo Federal. Uma família com renda 

média de 5 (cinco) salários mínimos mensais demoraria, para comprar um equipamento com essa 

configuração, dois meses (se abdicasse da maioria dos gastos para alimentação, moradia, 
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educação, impostos e taxas e todos mais que compõem a via cruxis do brasileiro). Este raciocínio 

absurdo leva a se refletir sobre o fato de que ter um micro é, em muitos casos, penoso para a 

família, mesmo sem considerar os apetrechos normais (mesa, estabilizador, provedor de acesso, 

entre outros comuns). Tal valor de 7,5 salários-mínimos pode ser considerado alto em qualquer 

grande centro urbano e, portanto, apesar de se ter um número relativamente expressivo de 

microcomputadores no País, acredita-se que, sem uma urgentíssima e necessária política 

governamental ou comercial para a aquisição desses bens duráveis, os existentes se tornarão 

obsoletos, e se terá dificuldades para que a população que já tem esses equipamentos ou para as 

famílias que são efetivamente classificadas como demanda real possam adquiri-los. A taxa para 

financiamento de equipamentos de informática no Banco do Brasil, por exemplo, é de 5% ao 

mês, que é bastante elevada. A lucratividade buscada por um banco oficial em empréstimos 

dessa natureza apresenta o claro desinteresse ou descompromisso do Governo Federal para suprir 

tal necessidade, numa postura contrária a que seria a do Plano do Livro Verde. 

  

4  Utilização dos acessos "comerciais" 

Alguns críticos otimistas poderiam sugerir que esses estados que apresentaram alta 

precariedade no acesso residencial têm, nos chamados acessos "comerciais", uma situação menos 

precária quanto ao acesso às informações da Internet. Utilizando os dados do Ministério do 

Trabalho e Emprego, especificamente da RAIS do ano de 2000, foi construída uma tabela com o 

número de trabalhadores com instrução média e superior 4 segundo a atividade do 

estabelecimento, para o universo das empresas formalmente constituídas.5 Com tais informações, 

                                                      
4 Os trabalhadores que só tinham escolaridade até o nível de ensino fundamental não foram considerados, embora se saiba que 
alguns possam ter não só o interesse mas também a autorização para acesso, fato não raro em empresas.  Acredita-se que o 
número desses trabalhadores não seja expressivo e como o que se quer é uma idéia de quantitativo, os que têm escolaridade de 
ensino médio ou superior e não acessam a Internet, que constam do conjunto considerado, podem, em certa medida, 
contrabalançar essa limitação do estudo atual. 

5 Cabe lembrar que nos dados coletados pala RAIS não estão considerados os trabalhos informais, cooperativistas e terceirizados, 
muito comuns no panorâma econômico-social do Brasil de hoje. 
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buscou-se, então, inferir sobre o potencial de acesso dos indivíduos em seus locais de trabalho, 

os acessos ditos empresariais.  

Número de trabalhadores com escolaridade de ensino médio ou superior, completo ou não, por UF 

Tipos de Estabelecimento Norte Nordeste Sudeste MG ES RJ SP Sul PR SC RS 
Centro  
Oeste Total Percentual 

Edição jornais etc. 
  1.372  5.396  38.049  3.032  942  8.334  25.741  8.268  2.668  1.288  4.312  3.006  56.091  1,22 
Fabric. medicamentos etc. 
  220  1.991  32.360  1.931  62  6.235  24.132  2.122  801  354  967  2.156  38.849  0,85 
Fabric. armas etc. 
  0  0  1.094  363  0  0  731  888  0  0  888  1  1.983  0,04 
Fabric. equip.  
eletrônios etc. 
  3.697  998  17.347  1.390  20  842  15.095  3.078  749  923  1.406  250  25.370  0,55 
Construção e montagem  
de aeronaves  0  6  9.932  256  0  37  9.639  10  0  0  10  0  9.948  0,22 
Telecomunicações 
  3.332  14.038  64.884  10.025  482  21.984  32.393  14.742  7.218  2.882  4.642  7.554  104.550  2,28 
Serv. Financeiros 
  11.545  45.875  244.636  32.056  6.604  45.524  160.452  66.437  24.946  13.802  27.689  34.056  402.549  8,79 
Informática 
  2.565  13.070  73.782  7.407  1.467  17.906  47.002  18.517  6.133  5.167  7.217  27.189  135.123  2,95 
Pesquisa e  
desenvolvimento  2.762  2.951  7.298  2.089  16  1.717  3.476  1.865  809  187  869  4.751  19.627  0,43 
Serviço a empresas 
  4.997  26.846  202.488  26.499  3.998  40.463  131.528  42.759  15.091  11.167  16.501  12.495  289.585  6,32 
Administração publica  
Em geral  208.429  653.581  1.129.108  168.791  46.203  175.923  738.191  460.281  167.616  77.724  214.941  210.525  2.661.924  58,11 
Regulação das atividades 
  4.664  83.156  2.083  343  58  631  1.051  1.364  823  254  287  3.589  94.856  2,07 
Atividades de apoio à  
administração pública  4.323  16.542  141.441  17.774  126  113.293  10.248  9.481  6.820  551  2.110  36.033  207.820  4,54 
Relações exteriores,  
defesa, justiça  17.004  51.743  58.085  14.770  4.245  23.932  15.138  19.736  9.044  6.274  4.418  31.901  178.469  3,90 
Defesa civil 
  150  431  11  0  0  0  11  29  12  0  17  97  718  0,02 
Seguridade social 
  849  1.482  4.244  2.813  6  1.018  407  454  335  47  72  322  7.351  0,16 
Educação 
  9.327  39.023  206.704  33.827  5.111  47.600  120.166  70.480  25.982  14.879  29.619  17.638  343.172  7,49 
Atividades de agencias de  
noticias  4  106  934  61  4  291  578  58  9  13  36  264  1.366  0,03 
Organismos internacionais  
e outras instituicoes  
extraterritoriais  13  114  373  23  3  132  215  141  41  30  70  509  1.150  0,03 
                
Total Geral  275.253  957.349  2.234.853  323.450  69.347  505.862  1.336.194  720.710  269.097  135.542  316.071  392.336  4.580.501  100,0 
Percentual  6,01  20,90  48,79  7,06  1,51  11,04  29,17  15,73  5,87  2,96  6,90  8,57  100,00   

Tabela 4:  total de trabalhadores que tem ensino médio ou superior, completo ou não, por Unidades da Federação e por tipo de estabelecimento 

 
Importante enfatizar que as informações apresentadas em tal tabela não representam a 

realidade das empresas brasileiras quanto ao número de empregados que podem ter acesso à 

Internet dentro das mesmas. Por exemplo, a contabilização dos trabalhadores dos governos 

federal, estadual e municipal foi motivo de muitas reflexões, pois sabe-se que muitos municípios 

não contam com tal recurso para um número expressivo de funcionários.   

Não há, pois, como precisar o número de funcionários públicos que têm acesso à Internet 

em suas repartições, mas podemos notar na tabela 4 que somente o grupo relativo a 

Administração Pública em Geral foi responsável por mais de 50% do total estimado de 

trabalhadores brasileiros considerados potencialmente usuários da Internet. Verifica-se, ainda, 

que são expressivos os setores Serviços Financeiros, 8,8%, Educação, 7,5%, Serviços a 
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Empresas, 6,3%, Atividades de apoio à Admistração Pública, 4,5% e, ainda, os setores de 

Informática e Telecomunicações.  

É grande a desigualdade regional, com o Sudeste respondendo por quase 50% destes 

trabalhadores do setor formal, especialmente nos setores de Informática, Educação, Serviços 

Financeiros e Serviços a Empresas. O Estado de São Paulo destaca-se por ter quase 30% destes 

trabalhadores, em todos os setores. 

Assim, como visto anteriormente, existem 4.389.245 domicílios potencialmente "aptos" 

ao acesso à Internet, ainda que com as restrições apresentadas quanto a existência de provedores 

de acesso em alguns Estados, e foram detectados 4.580.501 trabalhadores em "condições ideais" 

para acessar à Internet através de seus empregos. 

 

Uso da Internet: sites mais acessados 

A questão, no entanto, não é somente a de quem possa estar "plugado" na rede, mas 

também o quanto essa rede está contribuindo para os ideais descritos no Livro Verde brasileiro. 

Sabendo-se disso, foi, inicialmente, tentada uma busca aos endereços de sites mais 

acessados pelos brasileiros, dados esses que não são facilmente encontrados. Em contato 

telefônico com a RNP, Rede Nacional de Pesquisa, a princípio célula-mater dos tais dados do 

Livro Verde, porém nos foi informado que o ranking dos acessos feitos através desse backbone 

não é atualmente coletado e muito menos analisado, mas que, em projeto, já existe essa 

demanda. Buscou-se, então, sites da Embratel, IG, UOL e outros grandes provedores de acesso e 

backbone, mas a informação, quando existente, era negada, por razões comerciais, segundo os 

atendentes. Procurou-se, então, as duas empresas que realizam tais serviços de informação dos 

sites mais acessados, que eram a METRIX e IBOPE.  Infelizmente esse serviço é pago (o do 

IBOPE custa, em média, R$ 7.000,00), mas, através dos programas de searches comuns, após 
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algumas tentativas, se obteve a lista dos dez sites mais acessados do ano de 2001 (tabela 5), 

segundo o próprio IBOPE: 

Ranking de Domínios 
(em visitantes únicos, vu) 

1. UOL – 3,863 milhões vu 
2. iG – 3,476 milhões vu 
3. BOL – 2,658 milhões vu 
4. Terra – 2,462 milhões vu 
5. hpG – 2,343 milhões vu 
6. Cadê – 2,260 milhões vu 
7. Globo.com – 2,210 milhões vu 
8. Geocities – 2,016 milhões vu 
9. Zip.net – 1,840 milhões vu 
10.Starmedia – 1,739 milhões vu 

TABELA 5 - Fonte:  IBOPE - Ranking de Domínios, 2001. 

Vendo tal lista, dificilmente pode-se sugerir que os sites referenciados têm ligações 

diretas às questões de cidadania, de informações técnicas e científicas, de educação, enfim, dos 

temas relevantes para a Sociedade da Informação.  O primeiro do ranking – UOL - é um grande 

provedor de acesso nacional, muitas vezes citado como o maior, mas que, com certeza, utiliza 

mecanismos para permanecer como o número um dos mais acessados. Tais mecanismos vão 

desde a instalação do seu endereço na Internet como a página principal do browser dos micros 

dos usuários até uma série de promoções para os visitantes, mesmo os não-pagantes. O 

marketing que gira em torno do aluguel de pequenas mensagens / banners em sites muito 

acessados é, além de muito lucrativo financeiramente, extremamente estratégico para veicular 

qualquer tipo de informação, paga ou não, do interesse do grupo que a mantém. A colocação de 

mensagens dos acontecimentos, como num jornal, e as chamadas para chats e blogs são outro 

tipo de mecanismos que acabam criando vínculo com os usuários, gerando uma comunidade 

virtual em torno do endereço.  

Segundo consta no site do IBOPE, para o ano de 2002 a metodologia para a confecção 

desse ranking irá mudar, não sendo mais contabilizados esses "mecanismos", o que, sem dúvida, 

deve ser analisado com muita atenção, pois dificilmente a subjetividade deixará de estar sendo 

referenciada como um dos itens de análise, o que pode comprometer a validade dos dados a 

serem apresentados. 
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Segue, abaixo, um relato do próprio IBOPE no momento de divulgação dos índices 

calculados por aquele instituto: 

 “Divulgado nesta quarta, o último relatório do Ibope eRatings vem confirmar o 

poder de informação da web. Incitada pelos ataques terroristas deflagrados contra os 

EUA, a procura por notícias na rede aumentou 18% em setembro em relação a julho, 

mês isento de tragédias. Já em agosto, em decorrência do seqüestro do comunicador 

Silvio Santos, a audiência virtual havia crescido 16% quando comparada à do mês 

anterior.” (IBOPE, 2002). 

Cabe ressaltar que ainda com tais notícias no ano de 2002, no ano de 2000, os resultados 

foram extremamente semelhantes, com a diferença do grupo Starmedia, que caiu três colocações 

e recolocou a Globo.com, Geocities e Zip.net à sua frente. 

Independente disso, se vê o quanto é urgente e preciso se ter um maior desenvolvimento 

de conteúdos relevantes em nossa língua, principalmente os relativos à produção científica-

tecnológica e aos dados de transparência governamental, em todos os níveis de organização 

pública, federal, estadual e municipal. Informações variadas devem ser dadas aos cidadãos. Os 

dados informados precisam ser melhor apresentados à sociedade como um todo, levando em 

consideração a escolaridade da população e, se possível, a definição de padrões de interesse, no 

qual o usuário poderia optar ao entrar no site.  Uma maior proximidade dos órgãos 

governamentais com a população possivelmente poderá nortear os chefes de design e de 

disseminação de informações a desenvolverem sites realmente interessantes para os brasileiros.   

É bem verdade que muito já se fez e, no entanto, não criamos a demanda real para tais serviços, 

haja visto o ranking de sites.  

No sentido de apresentar uma visão panorâmica das possibilidades brasileiras de acesso, 

buscou-se unir as informações coletadas por esta pesquisa em uma tabela única, que pode servir 

para futuras e promissoras reflexões, podendo, ainda, ser complementada com outros estudos 

que, certamente, virão. A tabela 6 que foi chamada de Tabela Panorâmica do Grau de 
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Penetrabilidade da Internet nos Domicílios e Estabelecimentos Selecionados por Critérios, nos 

Estados e Regiões do Brasil: 

 
Região/UF 

Nº de 
Trabalhadores 
potenciais com 

acesso à Internet 

Percentual em 
Relação ao total 
de trabalhadores 

potenciais 

Nº de Domicílios 
potenciais para 

acesso à Internet 

Percentual em 
relação ao total de 

domicílios potenciais 
com acesso à Internet 

Nº de 
Provedores 

Cadastrados 

Percentual em 
relação ao total  
de provedores 
cadastrados 

Região NORTE 275.253 6,01 118.606 2,70 15 3,09 
RONDONIA              45.137 0,99 14.287 0,33 5 1,03 
ACRE                  17.575 0,38 5.613 0,13 2 0,41 
AMAZONAS              64.367 1,41 33.894 0,77 1 0,21 
RORAIMA               7.175 0,16 3.237 0,07 0 0,00 
PARA                  96.953 2,12 49.910 1,14 5 1,03 
AMAPA                 11.574 0,25 4.219 0,10 0 0,00 
TOCANTINS             32.472 0,71 7.446 0,17 2 0,41 
Região NORDESTE 957.349 20,90 461.375 10,51 59 12,14 
MARANHAO              81.718 1,78 15.251 0,35 2 0,41 
PIAUI                 44.217 0,97 11.331 0,26 1 0,21 
CEARA                 138.769 3,03 78.472 1,79 8 1,65 
RIO GRANDE DO NORTE   80.506 1,76 22.232 0,51 5 1,03 
PARAIBA               103.257 2,25 23.855 0,54 3 0,62 
PERNAMBUCO            140.934 3,08 126.092 2,87 7 1,44 
ALAGOAS               56.043 1,22 28.809 0,66 4 0,82 
SERGIPE               47.123 1,03 23.705 0,54 1 0,21 
BAHIA                 264.782 5,78 131.628 3,00 28 5,76 
Região SUDESTE 2.234.853 48,79 2.721.854 62,01 261 53,70 
MINAS GERAIS          323.450 7,06 403.837 9,20 50 10,29 
ESPIRITO SANTO        69.347 1,51 46.677 1,06 15 3,09 
RIO DE JANEIRO        505.862 11,04 573.898 13,08 43 8,85 
SAO PAULO             1.336.194 29,17 1.697.442 38,67 153 31,48 
Região SUL 720.710 15,73 794.793 18,11 112 23,05 
PARANA                269.097 5,87 300.696 6,85 47 9,67 
SANTA CATARINA        135.542 2,96 167.588 3,82 22 4,53 
RIO GRANDE DO SUL     316.071 6,90 326.509 7,44 43 8,85 
Região CENTRO-OESTE 392.336 8,57 292.617 6,67 39 8,02 
MATO GROSSO DO SUL    58.634 1,28 34.511 0,79 8 1,65 
MATO GROSSO           54.667 1,19 25.221 0,57 4 0,82 
GOIAS                 112.734 2,46 97.817 2,23 14 2,88 
DISTRITO FEDERAL      166.301 3,63 135.068 3,08 13 2,67 
Total 4.580.501 100,00 4.389.245 100,00 486 100,00 

Tabela 6 
 

5  Conclusão 

A partir das reflexões e análises feitas se buscou mostrar o quadro de possibilidades 

digitais que a sociedade brasileira apresenta para "encarar” a informatização e a globalização na 

era do conhecimento. Observou-se que se por um lado, o laudo já é bem conhecido, o da super 

concentração de renda, bens e serviços no Sudeste e Sul, por outro, se pode dizer que a TIC vem 

acentuando as diferenças já existentes.  

Infelizmente não se conseguiu concluir o que as estatísticas do Comitê Gestor Internet e 

do IBOPE, conforme as referências citadas anteriormente, afirmam, sobre o total de usuários 

brasileiros conectados na Internet. Parece que os 14 milhões citados, para o ano de 2000, é um 

número um tanto generoso, visto que pelos dados oficiais só foram detectados cerca de 4,4 

milhões de domicílios potencialmente aptos e 4,6 milhões de trabalhadores no setor formal com 
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acesso potencial à Internet. Tomando-se a última informação se pode dizer que seria preciso, 

pois, para atingir aquela cifra que o setor informal e os não trabalhadores respondessem pelos 

outros 5 milhões de usuários Internet. 

Muito se falou em linhas telefônicas, microcomputadores, provedores de acesso, sites de 

interesse e de outras maravilhas da tecnologia, mas não foram citamos neste trabalho o número 

de famílias que não têm sequer energia elétrica e rede de esgotos. Não se estaria produzindo mais 

um apartheid com esses domicílios esquecidos (deixados de lado) aqui? 

Como mostra a bibliografia que trata a sociedade e a economia da informação, o Estado 

deve ter atribuições específicas, atuantes, agregadoras e financiadoras.  Não é cabível não se ter, 

ainda, um portal brasileiro de cidadania, e se existe está bem escondido. Onde estão as 

informações e as transparências governamentais?  Como saber o quanto realmente o Governo 

Federal repassou de verbas ao Plano de Implantação das propostas existentes no Livro Verde?  

Um bom estímulo governamental seria o de, realmente, oferecer Internet aos funcionários 

que lá trabalham, visto o número expressivo de funcionários potencialmente aptos a buscar 

informações na grande rede.  Logicamente que estamos falando não só das grandes empresas do 

governo Federal, mas também das secretarias municipais do interior do País.  Por que não criar 

pequenos backbones regionais, aos moldes da RNP? A falta de políticas para aquisição de 

equipamentos de informática para os domicílios também é gravíssima, pois inibem o acesso 

familiar à Internet. 

A informatização das escolas é, no entanto, motivo de destaque para quem deseja ter no 

País um crescente número de solicitantes de informações. O processo não é fácil e não depende 

somente de verbas. O ensino ao professor, a disponibilidade de equipamentos, o pagamento da 

conexão à Internet, e todos aqueles itens tão bem descritos no Livro Verde são importantíssimos. 

Enfim, este estudo tenciona tão somente a discussão produtiva e a reflexão, aliada a uma 

atuação desejada, para a inserção da população no projeto do Livro Verde brasileiro. Chama 
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atenção, no entanto para o quão afastados estamos dos objetivos do Programa do Livro Verde 

brasileiro para a Sociedade da Informação: “A construção de uma sociedade mais justa, em que 

sejam observados princípios e metas relativos à preservação de nossa identidade cultural fundada 

na riqueza da diversidade;  A sustentabilidade de um padrão de desenvolvimento que respeite as 

diferenças e busque o equilíbrio regional;  A efetiva participação social, sustentáculo da 

democracia política” (MCT, 2000, p.6). 
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