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A idéia de construção de 
uma rede de transmis-
são não-linear de da-
dos começou a ser ex-
plorada teoricamente 
já no final da década 

de 1950, nos Estados Unidos. Des-
de o seu princípio, a iniciativa foi 
patrocinada pelo Pentágono, que 
tinha receio que um ataque soviéti-
co pudesse interromper definitiva-
mente as comunicações das forças 

armadas norte-americanas (cujas 
redes, como as telecomunicações 
em geral, funcionavam em linha).

Em 1966, a DARPA (Defen-
se Advanced Research Projects 
Agency), central de pesquisa & de-
senvolvimento do Departamento 
de Defesa, lançou a idéia de criação 
da ARPANET (Advanced Research 
Projects Agency Network). Foi em 
torno desta proposta que começou 
a surgir o que hoje chamamos In-

ternet. A partir do financiamento 
do governo norte-americano, se so-
maram diversas outras universida-
des e empresas privadas (como a 
Rand Corporation, ainda hoje uma 
das peças-chave do complexo indus-
trial-militar dos Estados Unidos).

Em setembro de 1969, portanto 
há 38 anos, foi trocada a primei-
ra mensagem da ARPANET, entre 
o Network Measurement Center, 
da Universidade da Califórnia, e o 
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Entre o nascimento e os dias atuais, ocorreram 
inúmeras transformações na Internet, com impactos 

sociais, culturais e econômicos além da imaginação de 
qualquer um dos pesquisadores que participaram da sua 
criação. A Internet não é uma rede anárquica e sem 
controle: existe um complexo, multifacetado e muitas 

vezes contraditório sistema internacional que garante a 
chamada “governança da Internet”. Os desdobramentos 
desta governança determinarão como será aquilo que as 

futuras gerações chamarão pelo nome de Internet
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Stanford Research Institute. Para 
efeitos históricos, podemos situar 
aqui o nascimento daquilo que viria, 
depois, a ser chamado de Internet.

Entre o nascimento e os dias atu-
ais, ocorreram inúmeras transfor-
mações na Internet, com impactos 
sociais, culturais e econômicos além 
da imaginação de qualquer um dos 
pesquisadores que participou do seu 
nascimento. A mais evidente passa 
pelo enorme crescimento do núme-

ro de máquinas conectadas à rede. 
Grosso modo, podemos dividir tais 
mudanças em dois grupos1.

1) De caráter tecnológico
Foram a miniaturização cons-

tante e progressiva da capacidade 
de armazenamento de dados e o 
aumento exponencial da velocidade 
do processamento destes dados que 
permitiram que a Internet se ex-
pandisse para fora dos computado-

res de mesa, invadindo notebooks, 
PDAs, telefones celulares e até os 
eletrodomésticos. Com o processo 
de convergência tecnológica, a In-
ternet vai deixando de ser uma rede 
de computadores para perseguir a 
meta da ubiqüidade.

Por outro lado, foi graças à cria-
ção da interface gráfica (a lingua-
gem HTTP, de 1993, e o conseqüen-
te ambiente www) que a Internet 
rompeu os limites dos usos dados 
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pelos “especialistas” e alcançou o 
usuário leigo. Mas, principalmente, 
merece destaque a adoção da dupla 
de protocolos TCP/IP.

Ao longo dos anos 1960 foram 
surgindo diversos protocolos de co-
municação em rede. A caracterís-
tica básica que unia quase todos 
era a tecnologia proprietária: SNA 
(IBM), DecNet (Digital), XNS (Xe-
rox), entre outros. Muitos conti-
nham importantes avanços e alguns 
continuam operando até hoje. Já os 
protocolos não proprietários Trans-
mission Control Protocol (TCP) e 
Internet Protocol (IP)2 surgiram, 
em 1974, para permitir a comuni-
cação entre diferentes redes, inde-
pendentemente do software e do 
hardware que estivessem sendo usa-
dos em cada uma delas (bem co-
mo das mudanças futuras que cada 
rede viesse a sofrer). Embora não 
fosse o único padrão aberto, foi o 
decisivo apoio da ARPANET que 
pendeu o fiel da balança. Em 1983, 
todos os nós da rede operavam a 
partir do TCP/IP. A ARPANET 
também passou a financiar a intro-
dução do TCP/IP no sistema opera-
cional Unix, então o mais adotado 
pela indústria.

A tecnologia de transmissão de 
pacotes de dados pela rede (utili-
zada pelo TCP/IP) pode ser consi-
derada o substrato tecnológico do 
atual processo de convergência de 
mídias, que vai rompendo as tradi-
cionais fronteiras entre os diferentes 
meios de comunicação. Com todo 
conteúdo digitalizado e quebrado 
em pacotes de dados, torna-se qua-
litativamente indiferente para a rede 
se este conteúdo é um texto, uma 
imagem, um áudio ou um vídeo. A 

única diferença existente é a quan-
tidade de pacotes de dados que for-
mam aquele específico conteúdo. As 
redes passam a se distinguir apenas 
pela sua maior capacidade de trans-
mitir pacotes de dados (a largura da 
banda) e não pelo tipo de conteúdo 
que fazem trafegar.

2) Quanto à sua governança
Ao contrário do que o senso co-

mum indica, a Internet não é uma 
rede anárquica e sem controle. De 
fato, existe um complexo, multifa-
cetado e muitas vezes contraditório 
sistema internacional que garante a 
chamada “governança da Internet”. 
Este modelo se constituiu histori-
camente mediante processos que 
ocorreram em paralelo, alguns em 
âmbito nacional (em especial nos 
Estados Unidos) e sem coordena-
ção entre si.

Os desdobramentos desta go-
vernança determinarão como será 
aquilo que as futuras gerações cha-
marão pelo nome de Internet.

No início da Internet, os 

blocos de endereços IP 

foram distribuídos quase 

que só para empresas e 

universidades dos EUA. A 

demanda por endereços IP 

passou a ser mundial. Mas 

até hoje persistem enormes 

desigualdades 

na distribuição de IPs

2.1 – Nomes e números
Atualmente, a Internet funciona 

com a versão quatro do Internet 
Protocol (IPv4)3. Esta versão per-
mite cerca de 4,3 bilhões de núme-
ros de IP (usados para identificar 
cada computador na rede).

No início da Internet, os blocos 
de endereços IP foram distribuídos 
quase que exclusivamente para em-
presas e universidades norte-ameri-
canas. Com a explosão de acesso a 
Internet, a demanda por endereços 
IP passou a ser mundial. Mesmo 
assim, o processo inicial contami-
nou de tal forma a distribuição de 
endereços que, até hoje, persistem 
desigualdades impressionantes. Por 
exemplo, o Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) possui, para 
uso exclusivo, um bloco com 16,7 
milhões de IPs.

Desde 1983, estabeleceu-se uma 
camada intermediária entre o usu-
ário e os endereços IP, que visa, 
entre outras coisas, facilitar o uso 
da Internet. É o Domain Name 
System (DNS) que possibilita asso-
ciar um nome a um, ou um grupo 
de, endereços IP.

Existem dois tipos básicos de 
nomes na Internet: os genéricos 
(Generic Top Level Domain – 
gTLD) e os de países (Country Co-
de Top Level Domain – ccTLD).

Praticamente não existe ne-
nhuma forma de controle público 
sobre os gTLDs (“.com”, “.org”, 
“.net”, etc). Por exemplo, o do-
mínio “.org” (em tese, reservado 
para entidades da sociedade ci-
vil) é administrado por uma em-
presa privada norte-americana 
(Verisign), que disponibiliza um 
nome com terminação “.org” pa-



��

Janeiro 2008Revista Adusp

ra qualquer pessoa ou empresa 
que possua um simples cartão de 
crédito.

Já os ccTLDs são deixados a car-
go dos países, que configuram seus 
próprios sistemas de governança, 
podendo variar da administração 
privada à acadêmica ou estatal.

Para que qualquer interessa-
do possa acessar livremente um 
endereço (ou enviar uma men-
sagem) é preciso que exista uma 
tabela que ligue os nomes aos 
números e estes às máquinas. Es-
ta tabela, constantemente atuali-
zada, é gerenciada por treze ser-
vidores-raiz, sendo dez em solo 
norte-americano, um no Japão, 
um na Suécia e o outro na Ingla-
terra.

Em última instância,  

é a Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers 

(ICANN, “ong” criada pelo 

governo Clinton em 1998)  

que administra o sistema 

de nomes e números da 

Internet. A ICANN responde 

diretamente ao Departamento 

de Comércio dos EUA

A figura4 reproduzida nesta pá-
gina representa um projeto apro-

vado pelo Conselho Consultivo do 
Sistema de Servidores-Raiz (RS-
SAC, na sigla em inglês) da Internet 
Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN), apresen-
tado no encontro da entidade na 
cidade de Yokohama, Japão, em ju-
lho de 2000. Entre as atribuições do 
projeto estava a implementação de 
um servidor-raiz mestre (não-públi-
co) para a distribuição dos arquivos 
da zona-raiz a todos os outros 13 
servidores-raiz. Este servidor “não-
público” ficaria sob controle direto 
da ICANN.

Ou seja, em última instância, é 
a ICANN que administra todo o 
sistema de nomes e números da In-
ternet. Sem este sistema, ninguém 
“vê” ninguém na Internet.
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A partir da explosão de acesso à 
Internet ocorrida na segunda meta-
de da década de 1990, ficou evidente 
que o sistema de gestão dos nomes 
e números era precário. O governo 
Bill Clinton decidiu, em 1998, pe-
la criação de uma organização não 
governamental, com sede na Cali-
fórnia, para cuidar exclusivamente 
da gestão de nomes e números, re-
tirando esta atribuição da National 
Science Foundation (NSF).

A ICANN tem a tarefa de admi-
nistrar as portas lógicas5 dos dife-
rentes serviços-padrão da Internet 
(FTP, HTTP, POP3, SMTP, etc.), ge-
rir os nomes de domínio e os núme-
ros IP, bem como os servidores-raiz.

A ICANN responde diretamen-
te ao Departamento de Comércio 
dos Estados Unidos através de um 
Memorando de Entendimentos 
(MoU), que obriga a instituição a 
prestar contas anualmente de suas 
atividades. Caso haja necessidade, 
o presidente da ICANN pode ser 
chamado a depor perante o Senado 
norte-americano.

Aos demais países, caso queiram, 
resta a participação em um conselho 
consultivo, o Governmental Advi-
sory Commitee (GAC). O board da 
ICANN é formado por 19 membros 
escolhidos, em parte, pelos três ór-
gãos6 que integram o organograma 
da entidade e por um comitê forma-
do pela própria ICANN.

Para a atribuição de números 
IP, a ICANN delega a tarefa a uma 
outra entidade (a ela subordinada): 
Internet Assigned Numbers Autho-
rity (IANA). A IANA, por sua vez, 
administra este processo com o au-
xílio dos RIRs (Regional Internet 
Registry)7.

As decisões “técnicas” das 

entidades encarregadas 

de definir os protocolos 

impactam diretamente 

o modelo de negócios da 

Internet. Por exemplo, 

o resultado da disputa 

entre padrões abertos e 

proprietários é crucial para 

Microsoft, HP e Sun

2.2 – Infra-estrutura
A camada de infra-estrutura diz 

respeito ao transporte dos conteúdos. 
Basicamente, esses conteúdos podem 
ser transmitidos em redes “físicas” e 
redes “sem fio”. No cenário mundial, 
a International Telecommunications 
Union (ITU) é a entidade responsá-
vel pela administração desta infra-
estrutura. Embora integre o Sistema 
ONU, a ITU possui uma gestão sui 
generis, pois dela participam tanto os 
governos nacionais quanto os gran-
des grupos privados que operam o 
negócio das telecomunicações.

Para efeitos do presente estu-
do, o trabalho realizado pela ITU 
possui um impacto decisivo para 
a governança da Internet. É a sua 
Recomendação D.50 (International 
Internet Connection), por exemplo, 
que define os critérios para a co-
brança dos “custos de interconexão 
das redes”. Esta é uma questão fun-
damental porque, para que um país 
tenha acesso à Internet, ele precisa 

garantir que sua(s) rede(s) irá(irão) 
se conectar a um (ou mais de um) 
backbone internacional, que são as 
espinhas dorsais da rede, capazes de 
distribuir o tráfego da Internet pelo 
mundo. Ocorre que estes backbones 
são privados e os custos de interco-
nexão, além de altíssimos, acabam 
promovendo um subsídio cruzado 
às avessas, cobrando mais caro dos 
países mais pobres, que possuem 
menor poder de negociação frente 
às operadoras privadas dos backbo-
nes. Graças à fragilidade da Reco-
mendação D.50 (e aos sucessivos re-
passes de custos ao longo da cadeia 
produtiva da conexão de Internet), o 
usuário final na cidade de Salvador 
paga R$ 0,16 à empresa Telemar por 
um Kbps enquanto em Londres ele 
pagaria R$ 0,01 à British Telecom 
(uma diferença de 1.600%).

2.3 - Protocol supporting 
organization

São as entidades responsáveis por 
definir os parâmetros técnicos da re-
de. Além da ITU, tratada especifica-
mente no tópico acima, encontramos 
também a Internet Engineering Task 
Force (IETF) e o World Wide Web 
Consortium (W3C), responsáveis 
por padronizar os protocolos usados 
na Internet. Estas duas são abertas 
à participação de empresas, órgãos 
reguladores e universidades.

O senso comum, inclusive aque-
le existente entre os pesquisadores 
da área, afirma que ambos são or-
ganismos “técnicos”. Contudo, é 
óbvio que suas decisões impactam 
diretamente o modelo de negócios 
da Internet. Por exemplo, o resul-
tado da disputa entre padrões aber-
tos e proprietários é crucial para 
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definir o sucesso, ou o fracasso, de 
gigantes como Microsoft, HP e Sun.

Infelizmente, são quase inexis-
tentes os estudos empíricos sobre as 
disputas econômicas e políticas que 
influenciam o trabalho de padroni-
zação realizado pela IETF e o W3C.

Algumas empresas já 

fabricam e vendem os 

“farejadores de pacotes”. 

Seus clientes são governos 

interessados em censurar a 

rede (como EUA e China) 

e empresas operadoras de 

telecomunicações e de TV 

paga, que buscam influenciar 

a navegação dos usuários

2.4 – Neutralidade de redes
Embora este seja um tema regula-

do nacionalmente, seu impacto acaba 
atravessando fronteiras, especialmen-
te em relação aos Estados Unidos. 
Basta lembrar que mais da metade 
dos endereços de e-mail dos brasilei-
ros tem suas caixas postais localizadas 
em território norte-americano8.

Dado o fato de que na Internet 
circulam apenas pacotes de dados, 
um software “farejador de pacotes” 
(packet snifer) capaz de ler em altís-
sima velocidade estes pacotes con-
seguiria determinar o tipo de conte-
údo (texto, imagem, áudio, vídeo), 
o protocolo utilizado (por exemplo, 
o peer to peer típico das redes de 
troca de arquivos9), o endereço do 

emissor e do destinatário e até mes-
mo saber o que diz a mensagem.

No mundo, algumas empresas 
já fabricam e vendem tais “fare-
jadores de pacotes”. Seus clientes 
são basicamente de dois tipos. Go-
vernos interessados em censurar 
a rede (caso de Estados Unidos10 
e China). E as empresas donas da 
infra-estrutura (operadoras de te-
lecomunicações e de TV paga) que 
procuram, de forma subreptícia, 
influenciar na navegação de seus 
usuários, constrangendo o uso de 
alguns serviços enquanto facilitam 
a utilização de outros.

“(...) torna-se óbvia a motivação 
real – reduzir ao máximo possível a 
eficácia de serviços de terceiros que 
possam competir com serviços simila-
res oferecidos pela operadora. O caso 
mais evidente é telefonia voIP, mas, 
à medida que nos aproximamos da 
consolidação da chamada ‘Web 2.0’ 
(envolvendo muito mais interação 
entre usuários e serviços de comuni-
cação e informação, bem como um 
crescente comércio de multimeios 
sob demanda, como TV sobre IP e 

outros), acompanhada da concentra-
ção de serviços Internet nas mãos de 
operadoras de infra-estrutura, pode-
mos considerar que estamos apenas 
no começo de tentativas muito mais 
agressivas de qualificar (ou desquali-
ficar) a conexão do usuário à Internet 
como um todo.”11

No momento, o Congresso nor-
te-americano debate um projeto de 
lei que legalizaria a ingerência das 
empresas donas da infra-estrutura 
sobre o uso de suas redes. Seria, por-
tanto, o fim do princípio da “neutra-
lidade das redes”. Dado o fato de 
que boa parte do conteúdo da In-
ternet circula nas redes dos Estados 
Unidos, uma decisão como esta teria 
evidentes impactos mundiais.

Notas
1 - Tal divisão segue critérios apenas didáticos. Não defendo a idéia de que aspectos “tecnológicos” não estariam sujeitos 

aos impactos da governança da rede e que estes, por sua vez, não teriam elementos tecnológicos.
2 - O TCP/IP funciona como duas camadas realizando operações distintas. O TCP é responsável por, numa ponta, “que-

brar” a mensagem em diversos pacotes de dados que irão percorrer a rede através das rotas mais favoráveis e, na 
outra ponta, reunir os pacotes e remontar a mensagem original. Ao IP cabe a tarefa de imprimir, em cada pacote, o 
mesmo endereço de destinatário. Este endereço será checado por todos os roteadores no meio do caminho, que (a 
partir de uma tabela de endereços) saberão para onde remeter os diferentes pacotes.

3 - Várias redes da Internet já começam a migrar para o IPv6 (3,4 x 1038 de números IP). Mas, durante alguns anos, o 
IPv4 ainda será o mais usado na rede.

4 - http://www.icann.org/general/crada-report-summary-14mar03.htm 
5 - Segundo AFONSO, Carlos (no paper “Internet: quem governa a infra-estrutura?”): “para que, na conexão, um 

computador saiba que está requisitando, por exemplo, mensagens de e-mail, e não uma página www, é necessário 
um identificador (conhecido como ‘porta lógica-padrão’ ou ‘parâmetro’ do serviço desejado). O computador que o 
solicita tem, então, de seguir um padrão de envio desse identificador para que as coisas funcionem”.

6 - Domain Name Supporting Organization (DNSO), Address Supporting Organization (ASO) e Protocol Supporting 
Organization (PSO).

7 - Atualmente existem cinco RIRs: ARIN (Estados Unidos, Canadá e uma parte do Caribe), LACNIC (América Latina 
e outra parte Caribe), APNIC (a Ásia do Pacífico e Oceania), RIPE NCC (Europa, Ásia Central e Oriente Médio) 
e AFRINIC (África).

8 - Casos de Hotmail, Yahoo e Gmail.
9- Donde seria possível saber se alguém está trocando arquivos protegidos por copyrights.
10 - Denúncia da Eletronic Frontier Foundation (EFF), através das informações passadas por um ex-funcionário, comprova-

ram que a AT&T permitiu a instalação, em sua rede, de um farejador de pacotes da National Security Agency (NSA).
11 - AFONSO, Carlos. “Todos os datagramas são iguais perante a rede”. Paper ainda inédito.

Sobre o autor
gustAvo gindre, jornalista, é pós-graduado em 

Teoria e Práxis do Meio Ambiente (ISER) e mestre em 
Comunicação e Cultura pela UFRJ. Integrante do Intervo-
zes-Coletivo Brasil de Comunicação Social, coordenador 
acadêmico do Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação 
(Nupef) e membro eleito do Comitê Gestor da Internet 
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e co-autor de Comunicação digital e a construção dos 
commons (Perseu Abramo, 2007).
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Em 1995, o governo FHC criou 
o Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGIbr). Sua função prin-
cipal era administrar os recursos 
finitos da Internet (números IP e 
nomes de domínio).

Mas foi no governo Lula que o 
órgão ganhou maior importância. 
Primeiro, com a eleição direta (e 
por setor) de seus membros não-
estatais1. Depois, pela criação de 
uma figura jurídica que permitiu 
ao CGIbr fazer a administração di-
reta dos recursos provenientes da 
gestão dos nomes de domínio2. Por 
fim, por assumir que sua missão vai 
muito além da administração de 
“nomes e números”.

O modelo de governança da In-
ternet no Brasil é destacado, até 
mesmo internacionalmente, como 
referência, por incorporar diferen-
tes atores sociais e por ser o primei-
ro no mundo a ter membros eleitos. 

Na prática, contudo, existem ainda 
diversos problemas a serem resolvi-
dos. Basicamente de duas ordens.

A nova face do CGIbr ao mes-
mo tempo motivou e assustou o 
governo, que se viu diante de um 
organismo estranho, quase estatal 
e quase privado, e com presença de 
diversos setores da sociedade civil 
em seu interior. Provavelmente, foi 
essa estranheza que fez o governo 
desprivilegiar e desacelerar aquela 
que seria a grande função desse 
novo CGIbr: servir de laboratório 
para os processos de regulação da 
convergência, envolvendo o maior 
número possível de atores sociais.

Por outro lado, o CGIbr paga o 
preço da inexistência de um mar-
co regulatório capaz de lidar com o 
fenômeno da convergência de mí-
dias, ao contrário do que foi feito 
em outros países3. No Brasil, temos 
um Código Brasileiro de Teleco-

municações (CBT), com exatos 45 
anos de vida e que desde 1997 ficou 
confinado a regular apenas a radio-
difusão (mesmo assim, com regras 
totalmente defasadas). Bem como, 
uma Lei Geral de Telecomunicações 
(LGT) que, apesar de ter apenas 
10 anos de existência, possui uma 
lógica interna anti-convergência, e 
que em nenhum momento mencio-
na a expressão Internet e seus des-
dobramentos. Com a inexistência de 
um marco regulatório capaz de lidar 
com a Internet e a convergência de 
mídias, o CGIbr repousa como um 
corpo tão interessante quanto estra-
nho ao funcionamento “normal” dos 
organismos de Estado.

Sem políticas públicas, estamos 
transpondo para o universo da In-
ternet o mesmo padrão de exclusão 
que encontramos em outras mídias 
brasileiras e, por extensão, em todo 
o campo da cultura.

no BrAsil, AvAnços e recuos

O modelo de governança da Internet no Brasil é destacado, até 
internacionalmente, como referência, por incorporar diferentes 

atores sociais e por ser o primeiro no mundo a ter membros 
eleitos. Porém, a nova face do Comitê Gestor da Internet no 

Brasil (CGIbr) ao mesmo tempo motivou e assustou o governo. 
Provavelmente, foi essa estranheza que fez o governo desprivilegiar 

e desacelerar aquela que seria a grande função desse novo 
CGIbr: servir de laboratório para os processos de regulação da 

convergência, envolvendo o maior número possível de atores sociais



�3

Janeiro 2008Revista Adusp

Apenas 14,49% dos 

domicílios brasileiros 

possuem acesso à Internet. 

E dos que estão conectados 

menos de metade possui 

algum tipo de acesso 

dedicado à Internet. É o 

mesmo padrão de exclusão 

das demais mídias no país

Na radiodifusão, apenas a Rede 
Globo, em 2001, reteve 53% do fatu-
ramento da TV aberta (que por sua 
vez representa 56% do bolo publici-
tário brasileiro). A mesma Globo fi-
cou com 54% da audiência. Através 
de 138 grupos afiliados, as 6 maiores 
redes privadas controlam 668 veícu-
los (TVs, rádios e jornais)4.

Segundo a Associação Nacional 
dos Jornais (ANJ), os cinco maio-
res periódicos do Brasil5  têm um 
público leitor somado de cerca de 
0,7% dos moradores do Brasil. Já a 
Associação Nacional dos Editores 
de Revistas (ANER) afirma que as 
três maiores revistas semanais ven-
dem juntas exemplares suficientes 
para 1,01% dos brasileiros6.

De acordo com a Associação 
Brasileira de TVs por Assinatura 
(ABTA), o Brasil possui hoje 4,9 
milhões de residências que assinam 
algum serviço de TV. Admitindo 
a média de 3,4 pessoas por casa 
(de acordo com a Pesquisa Nacio-
nal por Amostragem Domiciliar 
– PNAD – realizada pelo IBGE 
em 2006), seriam algo em torno de 
16,6 milhões de pessoas com aces-
so a TV paga, ou aproximadamen-
te 9% do total de nossa população.

Desde a chamada “retomada” 
do cinema nacional, com o lança-
mento de Carlota Joaquina, em 
1994, conforme a Agência Nacio-
nal do Cinema (Ancine), apenas 16 
películas brasileiras conseguiram 
ultrapassar a marca dos 1% da po-
pulação em público pagante.

A Associação Brasileira de Pro-
dutores de Discos (ABPD) divulga 
apenas o nome  dos mais vendidos 
e não a quantidade dos respectivos 
CDs. Mas a imprensa especializa-
da informou que o Padre Marcelo 
(o campeão no ranking da ABPD 
em 2006) vendeu 867 mil CDs, ou 
o equivalente a menos de 0,5% dos 
brasileiros.

Quatro em cada cinco municí-
pios possuem bibliotecas públicas. 
Mas 68,6% dispõem de somente 
uma. E apenas 0,8% contam com 
mais de seis. Os museus só estão 

presentes em 17,5% dos municí-
pios brasileiros, sendo que 13,9% 
têm um único museu. No caso dos 
teatros a situação é ainda pior: 
13,4% das cidades contam com te-
atros, sendo que 10,9% com um 
único espaço para as artes cênicas. 
Menos de um município em cada 
dez (8,2%) dispõem de cinemas 
e destes 5,6% relacionaram uma 
única sala de exibição7.

Apenas 19% das residências 
possuem computadores de mesa e 
1% dispõem de notebooks. A con-
centração também se aplica ao pla-
no regional. O percentual de casas 
com desktops é de 24,2% no sudeste, 
24,6% no sul, 18,9% no centro-oeste, 
8,5% no nordeste e 10,4% no norte8.

Apenas 14,49% dos domicílios 
possuem acesso à Internet. E “con-
forme aumenta a escolaridade e a 
renda do respondente, aumenta a 
proporção de domicílios com aces-
so à Internet. O mesmo ocorre em 
relação à classe social, quanto mais 
alta a classe social do respondente, 
maior o acesso à Internet”.

Das residências conectadas, 
49,06% utilizam acesso dial-up 
via telefone. E 9,18% não soube-
ram responder. Ou seja, menos 
da metade dos domicílios brasilei-
ros que estão conectados possuem 
algum tipo de acesso dedicado à 
Internet.

Notas
1  O CGIbr é composto por oito indicados por diferentes órgãos do goverrno federal, por 

um membro do fórum estadual de secretários de ciência e tecnologia, por um mem-
bro de notório saber e por 11 eleitos, sendo um pelos empresários em geral, um pelas 
empresas de infra-estrutura, outro pela indústria de softwares, um pelos provedores 
de acesso, três pela comunidade acadêmica e quatro pelo chamado “terceiro setor”.

2  Atualmente, cada um dos mais de 1 milhão de domínios “.br” paga R$ 27,00 por ano ao 
CGIbr, através de sua figura jurídica, o NICbr .

3  Austrália - Digital Television and Datacasting Act (2000); Canadá - Broadcasting Act 
& Telecommunications Act (2002); EUA - Telecommunications Act (1996); França 
- Telecommunications Act (1996) & Loi relative aux communications électroniques 
et aux services de communication audiovisuelle (2004); Reino Unido – Communica-

tions Act (2003); Japão – Broadcast Law (1999).
4   Dados obtidos na pesquisa “Os donos da mídia”, realizada pelo Instituto de Estudos e 

Pesquisas em Comunicação (Epcom).
5  O Globo, Folha de S. Paulo, Extra, O Estado de S. Paulo e Zero Hora.
6  Veja, Época, IstoÉ.
7  De acordo com a pesquisa “Equipamentos culturais e de lazer existentes nos municí-

pios”, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), que procura ana-
lisar o “Perfil dos municípios brasileiros: pesquisa de informações básicas municipais 
de 1999”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

8  Estes dados e os seguintes foram obtidos na “Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação no Brasil - TIC DOMICÍLIOS”, realizada por de-
manda do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIbr).


