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INVESTIGAÇÃO DO TEMA TIC 

Na forma de suplemento 

* A partir de 2013, ampliou-se a investigação da utilização da Internet através de diversos 
equipamentos, dos tipos de conexão, diferentes modalidades de sinais de televisão e tipos de 
aparelhos. 
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Características do Suplemento da PNAD TIC 

 Pesquisa domiciliar 
 

 Abrangência nacional 
 

 Amostra de 151 mil domicílios selecionados, com 312 mil 
pessoas de 10 anos ou mais de idade  

 



Abrangência geográfica 

 Brasil 

 
 Grandes Regiões 

 
 Unidades da Federação 

 
 Regiões metropolitanas 

 
 



Acesso domiciliar à televisão 



Na área urbana, o percentual de domicílios com somente TV de tela fina ultrapassou 50%. 

Distribuição dos domicílios com televisão, por Grandes Regiões, 
segundo o tipo de televisão – 2013-2014 

No Brasil, dos 67,0 milhões de domicílios, 97,1% tinham TV. 

Havia 106,8 milhões de aparelhos de TV: 47,9% de tela fina e 52,1% de tubo. 



• Televisão digital aberta 
 

 Recepção gratuita de sinal digital aberto 
 
• Televisão por assinatura 
 

 Recepção paga de sinal 
 
• Televisão por antena parabólica 
 

 Recepção gratuita de sinal transmitido via satélite 
 

• Televisão analógica aberta* 
 

 Recepção gratuita de sinal analógico aberto 
 Em processo de desligamento 

 
 

 
 

Modalidades de acesso 

* Não foi investigado pelo Suplemento TIC 2014 
 



Percentual de domicílios com televisão, segundo as modalidades de 
acesso, por situação do domicílio – Brasil - 2014 

Variações em relação a 2013: 

Sinal digital de televisão aberta - aumento de 8,6 pontos percentuais 

Televisão por assinatura - aumento de 2,6 pontos percentuais 

Antena parabólica - queda de 0,4 ponto percentual 



1 Inclusive os domicílios cujos componentes recebiam somente em benefícios. 
 

Percentual de domicílios particulares permanentes com televisão, por 
modalidade de acesso à televisão, segundo as classes de rendimento 

mensal domiciliar per capita - 2014  



Em relação a 2013, Roraima apresentou a maior expansão (23,4 p.p.) e Rio de Janeiro a 
menor expansão (2,1 p.p.). 

Percentual de domicílios com recepção de sinal digital de televisão aberta 
por Unidades da Federação - 2014 



Distribuição dos domicílios com televisão, segundo o acesso à recepção 
de sinal digital de televisão aberta, Brasil – 2013-2014 

Em 2014, 15,1 milhões de domicílios com televisão não tinham acesso a nenhuma das três 
modalidades investigadas 



Distribuição dos domicílios com televisão, sem recepção de sinal digital 
de televisão aberta e nenhuma outra alternativa, segundo as Grandes 

Regiões – 2013-2014 

Em relação a 2013, a Região Norte apresentou a maior queda, 6,6 p.p. 



Acesso domiciliar à Internet 



Em 2014, 8,6 milhões de domicílios tiveram acesso à Internet somente por meio de outros 
equipamentos (crescimento 137,7% em relação a 2013). 

Percentual de domicílios com acesso à Internet por meio de 
microcomputador e somente por meio de outros equipamentos, no total 

de domicílios particulares permanentes - Brasil -  2004/2014 

Microcomputador: de mesa, portátil (laptop, notebook, ultrabook, netbook, palmtop). 
Outros equipamentos eletrônicos: telefone celular, Tablet, Tv, outro equipamento eletrônico. 

48,0 

54,9 



Percentual de domicílios com acesso à Internet em regiões do mundo – 
2014 

Fonte: ITU, World Telecommunication/ICT Indicators database e *IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação 
de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013. 

Nota: A ITU ou UIT, União Internacional de Telecomunicações, é o organismo especializado das Nações Unidas para 
as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e fonte oficial de estatísticas globais de TIC. 



O uso do telefone celular para acessar à Internet ultrapassou o uso do microcomputador  
nos domicílios brasileiros. Em 2013, microcomputador foi de 88,4% e celular 53,6%. 

Percentual de domicílios com utilização da Internet, por tipo de 
equipamento utilizado para acessar a Internet, no total de domicílios 

particulares permanentes com utilização da Internet, segundo as Grandes 
Regiões - 2014 



No AM, SE, PI, RR, PA e AP a banda larga móvel foi superior a 80%. 

No DF, SC, PR e SP a banda larga fixa foi superior a 80%. 

Percentual de domicílios com utilização da Internet, por tipo de conexão 
utilizada para acessar à Internet, no total de domicílios particulares 

permanentes com utilização da Internet – Brasil – 2014 



Existência de tablet no 
domicílio 



Percentual de domicílios com tablet no total de domicílios, por Grandes 
Regiões – 2013-2014 

Em 2014, 11,1 milhões de domicílios possuíam tablet, um aumento de 5,7 p.p. 

Por UF, os maiores percentuais de domicílios com tablet  foram DF (30,1%), SP (23,6%) e 
RJ (22,2%). Os menores percentuais foram AC (6,8%), PA (6,8%) e MA (7,1%). 



Rendimento médio mensal per capita dos domicílios particulares 
permanentes, por existência de tablet no domicílio, segundo as Grandes 

Regiões - 2014 

O rendimento médio mensal per capita  do domicílio que havia tablet era 2,1 vezes maior 
daquele que não havia. Esse razão em 2013 foi 2,5 vezes. 



Período de referência: os últimos três meses da data da entrevista. 

Utilização da Internet por 
pessoas 



Em 2014, 95,4 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a Internet. 

O acesso somente por meio de outros equipamentos teve crescimento de 155,6% em 
relação a 2013. 

Percentual de pessoas que utilizaram a Internet por meio de 
microcomputador e somente por outros equipamentos, na população de 10 

anos ou mais de idade – Brasil – 2005/2014 

49,4 

54,4 

(1) A partir de 2013, ampliou-se a investigação da utilização da Internet através de diversos equipamentos (microcomputador, telefone 
móvel celular, tablet e outros). 



Percentual de pessoas que utilizaram a Internet, em regiões do mundo – 
2014 

Fonte: ITU, World Telecommunication/ICT Indicators database e *IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação 
de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013. 



Percentual de pessoas que utilizaram a Internet por meio de 
microcomputador e somente por outros equipamentos, por Grandes 

Regiões - 2013-2014  

A Região Norte apresentou o maior acréscimo de pessoas que utilizaram a Internet 
somente por meio de outros equipamentos (8,1 p.p.) 
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Percentual de pessoas que utilizaram a Internet, no período de referência 
dos últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade, 

segundo os grupos de idade - 2013-2014 



 Percentual de pessoas que utilizaram a Internet, no período de referência 
dos últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade, 

segundo os grupos de anos de estudo – 2013-2014 



Percentual de pessoas que utilizaram a Internet, segundo as classes 
de rendimento mensal domiciliar per capita - Brasil – 2013-2014 

(1) Inclusive as pessoas moradoras em domicílios cujos componentes recebiam somente em benefícios.  



Posse de telefone móvel 
celular para uso pessoal 



Em 2014, 136,6 milhões de pessoas no Brasil tinham telefone móvel celular para 
uso pessoal 

Percentual de pessoas que tinham telefone móvel celular para uso 
pessoal, por Grandes Regiões - 2005/2014 



Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade que tinham 
telefone móvel celular para uso pessoal, por situação de domicílio – 

2013-2014 

Pela primeira vez, mais da metade da área rural possuía telefone celular 



Percentual de pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal, 
segundo o sexo e a situação de ocupação – Brasil – 2014 



Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade, que tinham telefone 
móvel celular para uso pessoal, segundo a condição de estudante e a 

rede de ensino que frequentavam –  2014 
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