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NOTA TÉCNICA
Aracaju, abril de 2016

PNAD TIC 2014: acesso à internet e à televisão e posse de telefone
móvel celular para uso pessoal em Sergipe

Em abril de 2015, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o
suplemento de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) 2014, a PNAD TIC 2014. A pesquisa trata de
indicadores sobre a utilização da internet, a posse de telefone móvel celular para uso
pessoal entre outros.
Com base na Pnad TIC 2014, o Observatório de Sergipe publica a presente Nota
Técnica, destacando os dados da pesquisa para o estado de Sergipe. O objetivo da
publicação é melhor compreender a realidade da população do nosso estado, como
também proporcionar um debate mais qualificado acerca dessa temática.

45,5% da população tem acesso à internet em Sergipe
Segundo dados levantados pelo Observatório de Sergipe, 45,5% (866 mil pessoas) da
população de 10 anos ou mais de idade, no estado, tinha acesso à internet em 2014. Do
total de mulheres, 46,1% utilizaram internet. Já dos homens, o percentual foi menor,
45%. Em relação a 2013, quando o percentual era de 39,8% (741,2 mil pessoas), houve
um aumento de 5,7 pontos percentuais (124,8 mil pessoas a mais), conforme gráfico 1.
Gráfico 1 – Parcela da população que utilizaram Internet - Sergipe - 2014

45.5%

39.8%

2013

2014

Fonte: PNAD TIC 2014, IBGE.
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Comparado aos demais estados do Nordeste, Sergipe ocupou a terceira posição no
acesso à internet, perdendo apenas para o Rio Grande do Norte, onde 48,8% da
população de 10 anos ou mais de idade utilizou internet, e a Paraíba, com 47,2%. Na
comparação com o nacional e o regional, Sergipe ficou abaixo do Brasil (54,4%) e
acima do Nordeste (42,1%).

Celular é principal meio de acesso à internet em Sergipe
Já quando se analisa o assunto na perspectiva dos domicílios sergipanos, o levantamento
constatou que 51,9% (360 mil) deles possuem acesso à internet, sendo o telefone celular
seu principal meio de acesso. Entre os domicílios que acessaram a internet em 2014,
94% o fizeram por celular, 50,1% por microcomputador e 21,9% por tablet (ver gráfico
2).
Gráfico 2 – Equipamentos de acesso à internet utilizados pela população – Sergipe
- 2014
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Fonte: PNAD TIC 2014, IBGE.

No que tange à conexão, dos 360 mil domicílios com acesso à internet, 0,3% possuíam
só a conexão discada e 99,7% a conexão em banda larga. Dentre os que se conectaram
em barda larga, 46,6% (168 mil) utilizaram a fixa e 87,5% (315 mil) a móvel.

Acesso à internet é maior entre jovens e menor entre idosos
A utilização da internet é mais frequente entre o grupo de 15 a 19 anos (80,7%) de idade
e menos frequente entre as pessoas de 60 anos ou mais de idade (4,9%). No que tange à
escolaridade (anos de estudos), o maior percentual foi observado na população com 11 a
14 anos de estudo (86,1%). A menor proporção ocorreu entre os sem instrução ou com
menos de um ano (10,2%).
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Gráfico 3 - Pessoas que utilizaram a Internet na população de 10 anos ou mais de
idade (%), por faixa etária – Sergipe - 2014
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Fonte: PNAD TIC 2014, IBGE.

No que tange ao nível de instrução, a proporção de pessoas que utilizaram internet foi
maior no superior incompleto (91,4%) e completo (87,2%). A menor proporção foi
observada na população com nível ‘sem instrução e fundamental incompleto’ (26,7%).
Gráfico 4 - Pessoas que utilizaram a Internet na população de 10 anos ou mais de
idade (%), por nível de instrução – Sergipe - 2014
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Fonte: PNAD TIC 2014, IBGE.
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Os mais pobres acessam menos à internet
Considerando-se as faixas de rendimento domiciliar per capita, o percentual de
domicílios com acesso à internet foi maior entre aqueles acima de 5 salários mínimos
(82,9%) e menor (32,3%) entre os domicílios com rendimento inferior a ¼ do salário.
Gráfico 5 - Pessoas que utilizaram a Internet na população de 10 anos ou mais de
idade (%), por classes de rendimento mensal domiciliar per capita - Sergipe - 2014
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Fonte: PNAD TIC 2014, IBGE.

68 mil domicílios em Sergipe possuíam tablet em 2014
Em 2014, cerca de 9,8% (68 mil) dos domicílios particulares permanentes do estado
possuíam tablet. Em relação a 2013, quando 7,9% (55 mil) dos domicílios possuíam
tablet, houve um aumento de 1,9 pontos percentuais.
Gráfico 6 - Distribuição dos domicílios, por existência de tablet - Sergipe –
2013 - 2014
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Fonte: PNAD TIC 2014, IBGE.
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75,2% da população com 10 anos ou mais de idade possuía celular em
2014
Em 2013, 75% (1,40 milhão) da população de 10 anos ou mais de idade possuía
telefone móvel para uso pessoal em Sergipe. Em 2014, esse percentual passou para
75,2% (1,43 milhão).
Gráfico 7 - - Distribuição dos domicílios, por existência de celular - Sergipe
– 2013 - 2014
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Fonte: PNAD TIC 2014, IBGE.

Em 2014, mais da metade da população rural possuíam celular
A pesquisa revelou que, em 2014, o percentual da população de 10 anos ou mais de
idade que possuía telefone móvel celular para uso pessoal foi de 80,6% na área urbana e
61,2% na área rural. Esses dois contingentes cresceram em relação a 2013, quando o
percentual era 80,1% na área urbana e 60,8% na área rural.
Gráfico 8 - Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade que tinham
telefone móvel celular para uso pessoal, por situação do domicílio – Sergipe - 2014
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Fonte: PNAD TIC 2014, IBGE.
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Mais de 90% das pessoas com idade entre 20 e 24 anos de idade
possuíam celular
De 2013 a 2014, a posse de telefone celular cresceu em todas as faixas etárias,
alcançando maior proporção entre aqueles com 20 a 24 anos de idade (90,8%). Em 2014
mais de 75% das pessoas com idade entre 15 e 59 anos possuíam celular. As menores
proporções estavam nas faixas com 10 a 14 anos (49,7%) e com 60 anos ou mais
(47,9%) de idade.
Gráfico 9 - Pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal, na
população de 10 anos ou mais de idade, por grupos de idade (%) - Sergipe – 2014
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Fonte: PNAD TIC 2014, IBGE.

8

