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Especial

O número de domicílios brasileiros 
com televisão apta a receber sinal 

digital cresceu de 2016 para 2017, ao 
atingir a marca de 54,3 milhões. Isso re-
presenta 79,8% das casas com aparelho 
televisor no país. Em 2016, o percentual 
era de 71,5%. O aumento ocorreu em 
proporções semelhantes tanto na área 
rural quanto em centros urbanos. O cres-
cimento foi registrado paralelamente ao 
processo de gradual extinção do sinal 
analógico no país.

O desligamento do sinal analógico come-
çou em 2016 no país. Até o fi nal de 2017, 
quando foi feita a pesquisa, isso já havia 
ocorrido em Brasília, São Paulo, Goiânia, 
Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, 
Rio de Janeiro e Vitória, além de diversos 
municípios do interior.

Ao longo deste ano, o cronograma teve 
sequência e o sinal foi interrompido em 
outras capitais. O desligamento da trans-
missão analógica em todo o país deverá 
estar concluído até o fi m de 2023.

A analista da Coordenação de Trabalho 
e Rendimento do IBGE,  Adriana Berin-
guy, lembra que a implantação do sinal 
digital também segue um cronograma. 
"Enquanto 79,8% dos domicílios têm 
aparelhos em condições de receber esse 
sinal, ele está de fato sendo recebido em 
66% dos domicílios. A diferença entre 
estar preparado e estar efetivamente 
recebendo o sinal ocorre porque a trans-
missão digital não está disponibilizada 
ainda em todo o país.”

O suplemento também revelou que, 
entre os domicílios com televisão, 69,7% 
tinham aparelhos de tela fi na em 2017. 
Esse percentual representa aumento em 
comparação aos 65% registrados em 2016. 
De outro lado, houve queda no número de 
casas com aparelhos antigos. Em 2017, 
os televisores de tubo existiam em 38,9% 
desses domicílios. Um ano antes, eram 
44,9%. O iminente desligamento do sinal 
analógico é apontado como um dos elemen-
tos que infl uencia a busca por aparelhos 
mais modernos.
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O número de domicílios com TV apta a receber sinal digital atingiu a marca
de 54,3 milhões, ou 79,8% das casas com aparelho televisor.

A pesquisa mostra ainda que, de 2016 
para 2017, houve leve aumento no número 
de casas sem televisão. Isso ocorreu tanto 
na área urbana, onde o crescimento foi de 
2,1% para 2,6%, quanto na área rural do 

país, que saltou de 7,1% para 7,7%. Para a 
analista do IBGE, os dados refl etem a busca 
por outras mídias e têm ligação ao abandono 
dos televisores de tubo (ABr).

Aumenta número de casas com 
televisão apta a receber sinal digital

João Pedro C.Dorado

Passou de 64,7% para 69,8% o 
número de brasileiros com 10 anos 
ou mais (181 milhões da população) 
que acessaram a internet de 2016 
para 2017

Léo Rodrigues/Agência Brasil

São quase 10 milhões de novos usuários na compara-
ção entre o último semestre de cada ano. Os dados 
constam no suplemento Tecnologias da Informação 

e Comunicação da Pnad Contínua, divulgado ontem (20) 
pelo IBGE. Em todas as regiões, houve variação positiva 
entre quatro e seis pontos percentuais. "Em um ano, houve 
um avanço de quase 10 milhões usuários de internet. Isso 
está ocorrendo em diversos grupos etários, tanto entre os 
jovens quanto entre os mais velhos", explica a analista da 
Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana 
Beringuy.

Proporcionalmente, o maior crescimento ocorreu en-
tre as pessoas com 60 anos ou mais, com alta de 25,9%. 
Também houve aumento de 7,4% no uso da internet entre 
adolescentes de 10 a 13 anos. Nesta faixa etária, 71,2% 
das pessoas já acessaram o ambiente virtual e 41,8% têm 
telefone celular pessoal. No último trimestre de 2017, 
16,3% da população brasileira com 10 anos ou mais fi ze-
ram uso da internet através da televisão. Em 2016, esse 
percentual foi de 11,3%. Esse aumento de 5 pontos per-
centuais foi o mais expressivo. "[Isso] é viabilizado pelas 
Smart TVs, que vem ganhado cada vez mais espaço no 
mercado", diz Adriana.

No caso dos celulares, houve um salto de 2,4 pon-
tos percentuais, saindo de 
94,6% para 97%. De outro 
lado, em 2016, 63,7% dos 
usuários acessaram a web 
através de um computador, 
percentual que caiu para 
56,6% em 2017. A redução 
no tablet foi de 16,4% para 
14,3%. A pesquisa também 
mostrou que de 2016 para 
2017, cerca de 835 mil 
casas deixaram de ter um 
computador. Em relação aos 
tipos de conexão, a banda 
larga móvel é mais usada, 
com presença em 78,5% 
dos domicílios. A banda 
larga fixa está em 73,5%. A 
internet discada se mostrou 
irrelevante: apenas 0,4% dos domicílios com acesso 
registraram esse tipo de conexão.

Os dados de banda larga não são uniformes para todo 
o país. "Em áreas mais afastadas, prevalece a banda 
larga móvel", explica Adriana. Em comunidades da fl o-
resta amazônica, por exemplo, há maior difi culdade de 
implantação de internet a cabo. Dessa forma, na Região 
Norte, em 88,7% dos domicílios com acesso à internet, 
as pessoas se conectam usando serviços de banda larga 
móvel, enquanto em apenas 48,8% das casas há banda 
larga fi xa.

Outro dado que consta na pesquisa diz respeito à fi na-

Em 55,3% dos domicílios com televisão, a TV por assinatura não foi contratada por ser considerada cara.

Número de usuários de internet cresce 
10 milhões em um ano no Brasil

lidade de uso. O acesso para enviar e-mails foi relatado 
por 66,1% dos usuários, uma queda em relação aos 69,3% 
de 2016. De outro lado, houve aumentos expressivos na 
utilização da internet para fazer chamadas de voz ou de 
vídeo, que saltou de 73,3% para 83,8%, e para assistir a 

programas, séries e fi lmes, 
número que saiu de 74,6% 
e alcançou 81,8%.

A falta de conhecimento 
é a principal causa para não 
acessar a rede mundial de 
computadores. O motivo 
foi citado por 38,5% dos 
entrevistados. "A população 
que afi rma não saber usar a 
internet é maior na região 
urbana do que na região 
rural. Pode influenciar o 
fato de a região rural ter 
uma estrutura etária mais 
jovem. E apesar do acesso 
à internet entre a população 
mais velha ter crescido de 

forma mais expressiva, os idosos ainda são os que a utili-
zam em menor proporção", analisa Adriana. Somadas, não 
saber usar a internet e a falta de interesse foram as razões 
apresentadas por 75,2% das pessoas que não acessam a 
internet. O preço, a indisponibilidade do serviço na região 
e o custo do equipamento necessário para o acesso estão 
entre as outras explicações.

Preço e desinteresse são 
motivos mais citados
para não ter TV fechada

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) revelou que, de 2016 para 2017, houve leve 

queda do alcance do serviço de televisão por assinatura. 
No último trimestre do ano passado, 32,8% dos domicílios 
com TV tinham contratos com empresas que oferecem 
acesso a canais por cabo, satélite ou outra tecnologia. Esse 
percentual era de 33,7% no mesmo período de 2016.

Os dados foram divulgados ontem (20). Os dois principais 
motivos alegados para a não aquisição do serviço estão 
relacionados com o preço e a falta de interesse.

Em 55,3% dos domicílios com televisão, a TV por assi-
natura não foi contratada em 2017 por ser considerada 
cara. Em outros 39,8%, a razão alegada foi o desinteresse. 
"Em conjunto, esses dois motivos já abrangiam 95,1% 
dos domicílios com televisão sem esse serviço", registra 
a publicação. Apenas em 1,6% das casas, alegou-se que a 
contratação não ocorreu por falta de disponibilidade de TV 
por assinatura na área.

Parte do desinteresse pode estar relacionada com a 
preferência por serviços de streaming, como o Netfl ix. O 
suplemento revelou que 81,8% dos brasileiros que usaram 
a internet em 2017 tiveram como um dos objetivos assistir a 
vídeos, incluindo programas, séries e fi lmes. Esse percentual 
era de 74,6% em 2016, o que signifi ca que houve crescimento 
de 7,2 pontos percentuais. A pesquisa também mostrou que 
cresceu o uso de televisores para o acesso à internet.

"Há mais pessoas utilizando a TV, não apenas para a 
programação televisiva tradicional", diz Adriana Beringuy, 
analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
Ela avalia que as Smart TVs, que permitem a conexão com 
a web, vêm ganhado cada vez mais espaço no mercado. De 
acordo com a pesquisa, no último trimestre de 2017, 16,3% 
da população brasileira com 10 anos ou mais fi zeram uso da 
internet por meio da televisão. Em 2016, esse percentual 
foi de 11,3% (ABr).
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O acesso para enviar e-mails foi relatado por 
66,1% dos usuários.
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