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Internet - CONCEITOS 
 

O que é a Internet 

1. Conceitos 
Ouvimos falar que: 

Internet é a "grande rede mundial de computadores" 
Entretanto, essa definição não é exata. Na verdade: 

Internet é "o conjunto de diversas redes de computadores que se 
comunicam através dos protocolos TCP/IP". 
 
Como já citamos antes, são dezenas de milhões de computadores interligados, 

disponibilizando seus dados e informações. No Brasil, hoje, 2002, são mais de 5 milhões 
de computadores conectados, com mais de 14 milhões de usuários. 
 

2. O que Significa Hoje 
Significa a maior biblioteca do mundo. Significa quase a totalidade do 

conhecimento humano colocado ao alcance dos dedos. Significa dezenas de milhões de 
pessoas conectadas com você, prontas para receber ou enviar informações. Significa a 
possibilidade de comprar quase a totalidade dos tipos de mercadorias existentes sem sair 
de casa ou do trabalho. 
 

3. O que Significa no Futuro 
É tarefa quase impossível fazer comentários ou, pior ainda, citar dados sobre a 

rede sem que rapidamente estejam superados. Todavia, pelo menos vamos tentar. 
Daqui 5 ou 10 anos, multiplique todas as vantagens citadas no tópico anterior por 50, 100, 
500. Velocidades maiores, mais páginas, mais informações, mais produtos e serviços, 
mais pessoas trafegando. 

Em resumo, de fora da Internet, no futuro, restarão alguns índios, alguns povos 
africanos e algumas mulheres do regime mulçumano. Até os esquimós podem ter Internet 
através de telefones celulares por satélite. O navegador Amir Klink estava conectado 
durante toda a sua viagem para a Antártida. 
 Comprove pelo texto estatístico abaixo e pelas estatísticas várias disponibilizadas 
nos anexos: 
 

PORCENTAGEM DE NORTE-AMERICANOS ON-LINE  
1998 - 28% (IDC, out. 1999).  
1998 - 42% da população adulta. (Stratis Group, abr. 1999)  
2003 - 62% (IDC, out. 1999).  
2003 - 67% (Yankee Group, 1999).  
2005 - 91% (Strategy Analytics, dez. 1999).  
 
As estatísticas que estamos apresentando a seguir, tem muitos dados dos Estados Unidos, por que lá existe 

muito mais organismos de pesquisa da Internet levantando informações. Todavia, isto é um excelente 
indicador de como a Internet Brasileira estará dentro de 3 anos. Por que o que eles passam lá hoje em 

termos de Informática, em média, nós passaremos daqui a 3 anos. 
 


