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O Brasil tem 32,9 milhões de internautas, segundo revela pesquisa do Ibope Net/Ratings. Os 
navegantes cibernéticos com acesso à Web em suas próprias casas são 22,1 milhões, 
significando avanço de 4,1% em relação ao mesmo mês de 2006. Os números parecem 
elevados, mas, considerando que somos 190 milhões de pessoas, estamos falando, 
respectivamente, de apenas 17,3% e 11,6% da população. 
 
Para a indústria gráfica, numa primeira e superficial análise, pode parecer positivo que a 
Internet tenha seduzido percentual tão baixo de brasileiros. O raciocínio, contudo, não resiste 
à realidade. Afinal, os excluídos digitais também têm baixo alcance ao consumo de impressos 
— das embalagens aos livros, passando por cadernos, jornais, revistas, manuais de produtos 
com alto valor agregado, talões de cheques, cartões de crédito...  
 
O mais grave é que os sem-Web, invariavelmente, são privados do direito sagrado aos mais 
importantes bens contemporâneos: informação e conhecimento, pais do civismo e avalistas da 
democracia em sua mais plena acepção. 
 
Definitivamente, não há antagonismo entre as mídias. Na verdade, o mundo transformou-se 
num compulsivo produtor de informações, a tal ponto que a infinita oferta de bits e bytes 
garante espaço e mercado a todas. Quanto mais um povo puder servir-se com liberdade dos 
meios de comunicação, maior será a demanda de cada um deles e de todos, conjuntamente. 
Assim, é indubitável o quanto seria bem-vinda a queda da exclusão digital. Com certeza, 
concomitantemente assistiríamos ao crescimento do consumo de produtos gráficos. 
 
Exemplo emblemático da correção dessa tese é outro estudo, este do IBGE, incluído na 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que revela ser de 28,1 anos a média de 
idade dos internautas brasileiros, ou seja, um público de baixa idade. 
 
Entretanto, há instigante segmentação: os jovens do Sul e Sudeste, em especial os de classe 
média e alta, utilizam mais a internet para lazer, enquanto no Norte e no Nordeste, o uso é 
mais voltado a fins educacionais. São pessoas de menor renda, normalmente com acesso 
apenas na escola ou em situações esporádicas, que acabam buscando aproveitar a 
oportunidade para aprender.  
 
É provável que o primeiro grupo freqüente livrarias, adquira jornais e revistas e consuma 
impressos e outros bens; é bastante plausível que o segundo, ou parte expressiva dele, 
também passe a comprar mais produtos gráficos e itens em geral, a partir do up grade que o 
conhecimento possa proporcionar à sua vida escolar, profissional e pessoal. 
 
Os dados referentes à Internet revelam algo assustador para um país que se pretende 
emergente e almeja o desenvolvimento: há imenso gargalo nacional nos campos da cultura, 
ensino e disseminação de informações.  
 
A União Internacional das Telecomunicações (UIT) mostra que, em termos de acesso 
proporcional da população à Web, o Brasil é apenas o quarto colocado na América Latina, atrás 
de Costa Rica, Guiana Francesa e Uruguai, e o 62º no mundo. Alguém acredita não haver 
relação entre esses dados e seu efeito corrosivo sobre o direito de saber e o pífio crescimento 
de nossa economia nos últimos anos? 
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