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P
aulo Joaquim de Melo Júnior, 23
anos, é um típico garoto da peri-
feria paulistana. Filho de um
pernambucano de Garanhuns e
de uma baiana de Feira de San-

tana, nasceu e cresceu no Jardim São Luís,
zona sul da cidade, tão carente de infra-
estrutura quanto de perspectivas. Aos 14
anos, tomou contato com um computa-
dor em um cursinho "bem básico" na
ONG Casa dos Meninos. Interessou-se
por aquilo tudo e, no ano seguinte, ajuda-
va outros garotos a entender a máquina
cheia de botões. Sem perceber, fascinou-
se pela idéia de compartilhar conheci-
mento. Decidido a ter um computador só
seu, juntou dinheiro com dois amigos e
comprou um, usado, a prazo. "Meu pai
achava mirabolante", diz, meio tímido.
"Mas ele via que eu podia crescer aí."

Erivaldo Magno da Conceição, de 15 anos,
é outro típico garoto da periferia paulis-
tana. Estuda em colégio público à noite
e, todos os dias, passa ao menos três ho-
ras em uma lan house no Jardim São
Luís. Lá, gasta 20 reais men-
sais, usando as horas de co-
nexão que compra e também
a de amigos. Sonha com um
computador em casa. "Mas,
mesmo se eu ganhar, vou
continuar vindo aqui", diz,
sem tirar os olhos da tela,
onde comanda um carro de
corrida no game Need for
Speed. Ao redor, adolescen-
tes e crianças ocupam quase
todas as máquinas do estabe-
lecimento: dezessete garotos

estão em jogos e quatro meninas, no Orkut.
Júnior e Conceição representam duas fa-

ces de um fenômeno que se agiganta no
Brasil. Especialistas estimam que, na vira-
da do ano, metade da população brasileira,
ou mais de 90 milhões de indivíduos, terá,
de alguma maneira, acesso à internet, seja
em casa, no trabalho, no celular, seja em
locais públicos. Quando se pensa apenas
em usuários domésticos, os números são
mais modestos. Pesquisa do Ibope Moni-
tor, que leva em conta apenas as residên-
cias, mediu 22,9 milhões de usuários.

O Brasil, segundo a ONG norte-ameri-
cana Internet World Stats, mantém um
dos ritmos mais fortes em todo o mundo
de crescimento do acesso. Entre 2000 e ju-
nho de 2008, o número de novos conecta-
dos cresceu 900% (gráfico à pág. 32).

Uma pesquisa recente do Datafolha
contabilizou que 47% dos brasileiros já
têm acesso à internet. Há outros dados
surpreendentes:

• Somos o país no qual os usuários pas-
sam mais tempo conectados por mês. São
mais de 22 horas mensais, ante 20 horas
da França e 17,5 na Alemanha.

• Brasileiros alavancam febres na inter-
net, como a do Orkut e a do Second Life.

Estima-se que 27 milhões de nativos nave-
guem pelo Orkut, o mais popular site de
relacionamentos da rede.

• O Brasil chegou aos 50 milhões de com-
putadores no ambiente doméstico e corpo-
rativo, segundo a Fundação Getulio Vargas.

• Na terça-feira 5, a Associação Brasi-
leira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee) divulgou
a previsão de venda de com-
putadores em 2008: 13 mi-
lhões de unidades. Com os
atuais 50 milhões de máqui-
nas, o País tem uma média de
26 computadores para 100
habitantes, valor superior à
média global, de 21 equipa-
mentos para cada centena.

Para compreender o papel
da internet no modo de vida
dos brasileiros convém voltar
aos dois garotos do Jardim São
Luís. Júnior, a partir do curso



de computação, descobriu mundos que não
imaginava existirem. Ele e alguns amigos
criaram o Mudança com Conhecimento,
Cinema e Arte (Mucca), dedicado à exibi-
ção e discussão de filmes na periferia.

Por meio da internet, encontram os fil-
mes, fazem contato com
as distribuidoras e tra-
zem o projeto para o
mundo real. "O que seria
da gente sem e-maiPUm
e-mail me facilita falar
com alguém que nunca
me receberia para uma
reunião", diz Júnior. Ao
deixar a ONG, em 2007,
foi também por meio da
rede que encontrou um
emprego. Sem sair de
casa, contatou amigos, pesquisou cursos,
sites especializados e fez-se visível.

Desde março, trabalha no Centro de

Referência da Criança e do Adolescente,
uma casa de passagem para menores em
situação de rua, e ganha cerca de mil reais
por mês. Agora sonha fazer faculdade de
História e pós em Cinema. Não tem dúvi-
das de que a internet mudou sua vida. Ela
pode mudar o mundo? "A internet, não.

Mas quem usa pode."
Já Erivaldo Conceição

está mais para a turma do
Orkut. "Pela internet eu
reúno meus amigos, co-
nheço gente, é legal. Tam-
bém uso para fazer pes-
quisa para escola, para ver
a novela se eu perco na
tevê,-e para ver notícias de
esporte", enumera o garo-
to. Ele tem mais de 800
amigos no Orkut, além de

uns 350 contatos no comunicador instan-
tâneo Messenger. Para Conceição, a rede
não influencia nem modifica as pessoas. É

simples, diz: "A internet está na periferia,
na classe média, em todo lugar". Ajeita en-
tão o fone de ouvido e volta a jogar.

O acesso brasileiro contribui, inclusive,
para que o Orkut seja o site com mais page
views (páginas visualizadas) do Google no
mundo. Outra pista é dada pelo Ibope/Net-
Ratings. O instituto divulgou que 78,4%
dos usuários residenciais participam de si-
tes de comunidades. Trata-se do recorde
mundial. Conceição, o vizinho de Júnior,
dá rosto ao fenômeno.

"Temos de fazer uma série de discussões
para chegar aos tais 50% dos brasileiros
usando a internet, mas chegou a hora de
pararmos de pensá-la como fenômeno
simplesmente numérico e olhá-la como
fenômeno qualitativo e comportamental",
pondera Marcelo Coutinho, diretor de
análise de mercado do Ibope Inteligência.

Fruto do barateamento do computa-
dor (estimulado pela queda do dólar) e
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da expansão do acesso, o fenômeno tem
contornos sociais ainda não totalmente
compreendidos. Trata-se de uma mudan-
ça veloz, radical. Cabe lembrar que a tevê
levou cerca de 27 anos desde o início da
operação comercial para atingir metade
da população brasileira, entre 1950 e 1977.
Se as previsões se confirmarem, o acesso à
internet atingirá esse porcentual 14 anos
depois de sua introdução comercial no
Brasil, em 1995. A queda de preço, até pe-
las características do mundo hoje, tam-
bém foi mais rápida.

Com a desvalorização do dólar, hoje é
possível adquirir um computador básico
por cerca de mil reais. É fato que, com is-
so, a classe média toda comprou computa-
dores. E também a classe C. Mas compu-
tador sem rede, hoje, praticamente não é
computador. E chegamos assim a um dos
principais nós do fenômeno: o
acesso em banda larga.

"O principal fator de inibi-
ção da difusão é o preço da co-
nexão", assegura o sociólogo
Sérgio Amadeu. "A Região Nor-
te, por exemplo, é desconecta-
da. A grande qualidade da rede
é a possibilidade de acesso ins-
tantâneo a uma diversidade de
informações. Computador sem
rede não tem sentido."

Para se ter uma idéia, en-
quanto o megabit, no Brasil,

chega a custar 716,50 reais, no Japão o va-
lor é de 1,81 reais. O levantamento feito
pela Associação Brasileira de Prestadoras
de Serviços de Telecomunicações Com-
petitivas (TelComp) de-
monstrou que uma cone-
xão de velocidade seme-
lhante é 395 vezes mais
cara em Manaus do que
em Tóquio. O Mbps co-
mercializado pela Tiscali

preciso, antes de tudo, modificar o atual
modelo de telecomunicações. O preço do
serviço é, para ele, resultado de uma polí-
tica concentradora que, mesmo com as

privatizações, não sofreu
transformações ao longo
da última década.

italiana custa o equiva-
lente a 4,32 reais ao mês.
Na França, a Orange co-
bra 5,02 reais pela mes-
ma velocidade e a Time
Warner, nos EUA, 12,75
reais. No Brasil, a NET cobra 39,95 reais.

Especialista em telecomunicações, o
conselheiro da Anatel Israel Bayma diz
que para ampliar o acesso à banda larga é

"O que se propunha, há
dez anos, era construir
um novo modelo, basea-
do no tripé competição,
tarifas módicas e univer-
salização do serviço", re-
lembra Bayma. "Hoje, os
preços continuam eleva-
dos, há concentração e o

serviço não chega a todo mundo. Temos
40 milhões sem telefone."

Segundo Bayma, como as empresas são
concessionárias, o governo possui prerro-

gativa para definir tarifas, mas
não o faz. Em abril deste ano, o
presidente Lula lançou um pro-
grama de banda larga em parce-
ria com as empresas de telefo-
nia fixa que pretende levar a in-
ternet a 55 mil escolas públicas
do País até 2010. Há quem de-
fenda que o Estado deveria to-
mar para si a função de garan-
tir uma rede nacional.

Estima-se que, atualmente,
apenas um terço dos 5.564
municípios brasileiros possua



banda larga. Nos demais, o acesso ainda
é discado, via telefone. Chamam a aten-
ção, nesse cenário, as "cidades digitais",
nas quais os prefeitos, para tirar as loca-
lidades do isolamento, abriram as redes
(texto à pág. 33).

Outro avanço será a regularização,
pela Anatel, das tarifas cobradas pelas
empresas. A agência reguladora está fa-
zendo um estudo que será apresentado
ao Ministério das Comunicações sobre a
possibilidade de estabelecer um preço
regulado, mais acessível.

Caso a fusão da Brasil Telecom com a Oi
se concretize, Bayma prevê que a concen-
tração se torne ainda maior. Impasses
desse tipo fazem as perspectivas sobre os
rumos da internet no Brasil oscilarem do
otimismo ao pé atrás.

"O crescimento no número de usuários
se deve a uma combinação da classe C
com a lan house e não a uma política pú-
blica", avalia Silvio Meira, pro-
fessor da Universidade Federal
de Pernambuco e cientista-
chefe do Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Recife.
"As pessoas assumiram que a
internet é fundamental para a
vida delas, mas não têm renda
para garantir o acesso. São ape-
nas 10 milhões de usuários
com banda larga em casa."

Sem banda larga, todos sa-
bem, a internet encolhe-se em
suas possibilidades e funções.
Com a lenta linha discada é
impossível, por exemplo, bai-
xar filmes ou músicas. Sem fa-
lar no alto custo da perma-
nência na rede via telefone co-
mum. "Pouco se fala nisso, mas existe o
custo Brasil nas comunicações. Com a
difusão da banda larga, seria possível re-
duzi-lo", diz Amadeu.

Curioso é que, mesmo com os tropeços
para tal expansão, o Brasil é o país onde o
site de buscas Google mais cresce no mun-
do. A empresa foi fundada nos EUA, em
1998, e o sucesso levou à abertura de es-
critórios mundo afora a partir de 2000. O
Brasil nem sequer estava na lista. "Muitos
avalistas não apontavam o País como um
investimento imediato", diz Carlos Felix
Ximenes, diretor de comunicação do Goo-
gle Brasil, criado em 2005, após o Brasil
chamar a atenção por ser um fenômeno de
links patrocinados no site. "O Google,

NOVA ARENA Especialistas divergem sobre a
influência da rede na formação da opinião pública

representante internacional de
autopeças Eduardo Guimarães
está à frente da ONG Movimento

dos Sem-Mídia, criada em 2007 como
forma de responsabilizar juridicamente
veículos de imprensa que, a seu ver, te-
nham cometido abusos. Um ano antes
de criar o movimento, Guimarães pas-
sou a transferir para um blog a sua von-
tade de participar diretamente no deba-
te público. Antes, enviava cartas a jor-
nais. Não sente falta deles.

"Quando comecei a discordar da co-
bertura política, minhas cartas nunca
mais foram publicadas. Mas percebi que,
pela internet, eu poderia não só desaba-
far, mas influir no debate", diz Guima-
rães. "Outros pensam como eu, e fazem

FUTURO DUVIDOSO. Há quem pregue o fim da era do jornal

o mesmo. Isso mostra a derrocada da
hegemonia na formação de opinião.
Com a atuação na internet, me sinto ci-
dadão ao extremo. Além de formar opi-
nião, a rede também possibilita a mobili-
zação do cidadão comum."

O otimismo de Guimarães é fruto e conse-
qüência de uma das principais caracte-
rísticas da internet: ela reduz a interme-
diação. Na rede, todo mundo tem voz.
Marcelo Coutinho, do Ibope, tira da man-
ga uma expressão que define esse mode-
lo. No lugar do broadcast da mídia tradi-

cional, teríamos agora o socialcast. "Qual
é o paradigma do socialcast? É a intera-
ção de conteúdos. Segundo a pesquisa
Datafolha, são os 11% de internautas pos-
tando comentários em notícias. Em 2007,
eram apenas 3%", analisa.

Trata-se, de alguma maneira, da idéia
de que todos podem ser jornalistas. Há
quem veja, também, o fim do jornal im-
presso - apesar de, no Brasil, haver um
aumento na circulação dos diários. Mas,
previsões à parte, o que se verifica, neste
momento, é a diluição de seu poder. "Vejo
cada vez mais a capacidade de alguém
mudar de opinião sem passar pelos gran-
des veículos de comunicação. O corone-
lismo, assim como as concessões de
tevê, faz parte de um mundo analógico,

que está mudando subs-
tancialmente", aposta o jor-
nalista Marcelo Tas.

Quem estuda a internet é,
porém, menos incisivo nes-
se tipo de análise. De acor-
do com Silvio Meira, do
Centro de Estudos e Siste-
mas Avançados do Recife,
o impacto da internet sobre
a chamada "formação de
opinião" ainda é reduzido.
"Não temos uma massa
crítica de usuários interes-
sados nas discussões polí-
ticas de blogs, por exem-
plo", avalia.

Para o sociólogo Sérgio
Amadeu, o processo está
em curso. E, neste momen-

to, o que está em jogo é a construção de
reputações. "A credibilidade, na internet,
é dada pela reputação. E a reputação é
referendada pelos próprios internautas."
De todo modo, como o que está na rede
é peixe, muita gente tenta falar, e ser ou-
vida, por meio de blogs e sites não raro
quase invisíveis.

Mas a possibilidade de ter voz, sem
qualquer barreira, é um caminho sem vol-
ta para a mudança sem volta (mesmo que
lenta) da relação das pessoas com a mí-
dia. É como se todos estivessem mais ex-
postos. Menos donos da verdade.
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• aqui, cresce a uma taxa de mais de 100%
ao ano", diz Ximenes. O otimismo, embo-
ra tardio, parece ter engatado de vez. "Ain-
da há um grande potencial inexplorado."

Enquanto a exploração plena não
vem, o brasileiro, como em tudo, se vira
como pode. Adepto da internet desde os
primórdios, Marcelo Tas, jornalista e
apresentador do programa Custe o Que
Custar, na Band, faz uma síntese bem-
humorada do que caracteriza a relação
do brasileiro com a tecnologia. "Somos o
país da traquitana. A gente sempre foi
obrigado a ser nerd, desde o
Bombril na antena da tevê."

que acontecia antes, quem tem um interes-
se específico, mas está isolado, geográfica
ou economicamente, tem no computador
uma portinhola. Cada vez
mais, é possível abri-la.

Um caso tornado fa-
moso, recentemente, foi
o de Ubirajara Gomes da
Silva, o mendigo que,
graças à internet e ao em-
penho, foi aprovado num
concurso do Banco do
Brasil (CartaCapitai, edi-

A falta de recursos, a ausência
de bons equipamentos no mer-
cado, a precariedade, enfim,
sempre levou o brasileiro a in-
ventar soluções e a comparti-
lhá-las como forma de sobre-
vivência. Isso vale para muitas
situações e, na internet, é
puro ouro. "Na fase atual da
tecnologia, o que vale é a rede.
A sabedoria coletiva nunca foi
tão importante, e isso não é
papo de Paulo Coelho,é ver-
dade", brinca Tas.

A despeito das dificuldades,
é indiscutível que uma revolu-
ção silenciosa se espalha. É cla-
ro que nem todos usarão a in-
ternet para adquirir conheci-
mentos ou mudar de vida. A di-
ferença é que, ao contrário do

ção 506). Outros há. Como há programas
educacionais e culturais que, sem a dis-
seminação da web, não teriam sentido.

A internet tornou-se
um espaço único para a
difusão de tudo o que se
produz. Exemplo sim-
ples e curioso é o do site
Porta Curtas, abrigo de
quase todos os curtas-
metragens feitos no País.
Destinados, muitas ve-
zes, a permanecer na la-
ta, esses filmes encontra-

ram uma nova razão de existir.
Isso sem falar na música,

que trafega quase livremente
pela rede, e nos blogs, dissemi-
nadores de informações antes
concentradas nos veículos tra-
dicionais de comunicação (tex-
to à pág. 31). O reconhecimento
da importância da internet co-
mo propaladora de idéias e pro-
duções evidencia-se numa nova
categoria no concurso da Petro-
bras, a maior patrocinadora na-
cional de cultura.

O edital divulgado na quinta-
feira 7 contempla sites voltados
para a difusão e eventos ligados
à arte eletrônica. "Não fizemos
um recorte preciso porque que-
remos aproveitar o edital para
fazer o mapeamento do que
existe hoje no segmento",



A SOLUÇÃO SEM FIO As cidades que democratizaram o acesso à internet
registraram melhora significativa nos índices oficiais de educação

POR CYNARA MENEZES

A té que ponto a internet pode influir
como ferramenta educativa? Es-
pecialistas acreditam que falta um

longo caminho para a rede se tornar um
instrumento eficiente de extensão à edu-
cação formal, mas o fato é que, nas cida-
des onde o acesso foi democratizado,
houve melhoras nos índices de ensino ofi-
ciais. Em Sud Mennucci, por exemplo,
município de 7,7 mil habitantes a 614 qui-
lômetros de São Paulo, o analfabetismo
caiu à metade desde que a conexão de in-
ternet sem fio foi instalada, há cinco anos.

Sud Mennucci foi pioneira no País em
disponibilizar o acesso Wi-Fi (sem fio)
para todos os seus moradores, em 2003.
Como não possuía nenhum provedor co-
mercial e só existia acesso discado à in-
ternet, a prefeitura instalou duas antenas
de retransmissão e implantou a rede, a
princípio para uso oficial, mas depois es-
tendida aos moradores. Para acessá-la,
basta que a pessoa compre uma antena,
com custo médio de 200 reais. É o único
gasto: não há restrição de uso nem paga-
mento de mensalidade.

Em 2001, 14% dos moradores da cidade
eram analfabetos. Atualmente, são
7,25%. O município foi incluído numa res-
trita lista de 37 cidades do País onde o
MEC avalia a razão do sucesso de práti-
cas educacionais. Os índices podem ser
atribuídos também ao fato de o acesso à
rede ter mudado hábitos da população,
como o de freqüentar mais a biblioteca,
onde há computadores disponíveis a todos.

"O índice de acesso nas   
residências está chegando a
80%, mas não é só nelas que
as pessoas podem entrar na
internet. No fim de semana,
nas escolas, temos um pro-
grama de inclusão digital
gratuito, aberto a qualquer
pessoa da comunidade que
estiver interessada", explica a secretária
de Educação de Sud Mennucci, Sandra
Valéria Muniz, para quem a melhora nos
índices educacionais pode, sim, ser atri-
buída à rede. "Temos laboratório de infor-

mática em todas as unidades escolares,
inclusive na educação infantil. Não ape-
nas colocamos à disposição a internet,
mas orientamos como usá-la com propó-
sitos educativos."

A experiência de sucesso de Sud Men-
nucci foi replicada em outras cidades
brasileiras. Embora os números ainda se-
jam modestos - a banda larga chega a
apenas um terço dos municípios -, no»
vas iniciativas surgem a todo momento.
O site Cidades Digitais (www.guiadasci-
dadesdigitais.com.br) registra projetos
de facilitação ao acesso à internet que

cio, escolas, postos de saúde. Estima-se
que, de cada 15 habitantes, um possua
computador. A prefeitura também insta-
lou telecentros nos bairros mais populo-
sos e nas zonas rurais, os Quissanets, de
uso liberado, mas com algumas regras: si-
tes pornôs não podem ser acessados nem
fazer downloads demorados.

As 13 escolas da cidade e as três creches es-
tão ligadas à rede e também tornam dis-
ponível o acesso à comunidade. Oito uni-
dades de ensino possuem laboratório de
informática. "Assim, os professores e os

vêm sendo implantados em centros ur-
banos e até em zonas rurais.

Em Carlópolis, no Paraná, onde há rede
Wi-Fi para os habitantes desde o ano pas-

sado, uma fazenda-escola foi
criada recentemente com o
objetivo de fazer a internet
chegar também aos agricul-
tores e seus filhos.

Há quase três anos, em
Quissamã, no estado do Rio
de Janeiro, os cerca de 15 mil
habitantes passaram a ter

acesso à web por meio da conexão sem
fio. Hoje, a banda larga cobre mais de 90%
do município, retransmitida através de
onze torres, com mais de 1,8 mil compu-
tadores ligados, entre residências, comér-

alunos podem fazer pesquisa, melhorando
o conteúdo. Além disso, com os computa-
dores, aumentou muito o interesse dos es-
tudantes nas aulas", diz a secretária de
Educação de Quissamã, Isabel Pessanha.

O modelo Wi-Fi pode ser uma solução
rápida e de menor custo para facilitar o
acesso à internet pela população de baixa
renda, mesmo nas grandes cidades. Em ju-
lho, o governo do Rio inaugurou o projeto
Orla Digital, que permite o acesso à inter-
net gratuita de banda larga sem fio nos 4,5
quilômetros da praia em frente à avenida
Atlântica e em algumas ruas transversais.
A expectativa é de que o projeto atinja 100
mil usuários. Falta um programa oficial
para baratear as máquinas, ainda inaces-
síveis para a maioria dos brasileiros.

Text Box
Mais de 90% de Quissamã,no Rio, está coberta pela banda larga
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explica Eliane Costa, gerente de patrocí-
nios da empresa. "Mas queríamos sinali-
zar a importância da tecnologia."

O mais comentado projeto da gestão
Gilberto Gil, os Pontos de Cultura, tam-
bém caminha lado a lado com a inter-
net, seja na troca de idéias e experiên-
cias, seja na criação de telecentros, co-
mo aconteceu, no último mês de maio,
na comunidade do Alto Nova Olinda,
que recebeu o Telecentro de Inclusão
Digital Maracatu Leão Coroado, o pri-
meiro da cidade. Os telecentros, ao la-
do do programa Computador para To-
dos, figuram como algumas das princi-
pais iniciativas públicas de democrati-
zação da internet.

Em todos os casos, o que se vê é uma
tendência, no Brasil, à mobilização via in-
ternet. Como aconteceu com a tevê, a web
se torna uma importante opção de lazer -
e isso em todas as camadas sociais.

"O computador é uma alternativa muito
barata e atraente em um país carente de
espaços públicos e gratuitos de lazer", pon-
tua Marcelo Coutinho, do Ibope. Ele ob-
serva ainda que, com a crescente violên-
cia urbana, a diversão caseira é bem rece-
bida, inclusive, pelos pais. Ele, como ou-
tros especialistas, vê benefícios até mes-
mo no uso meramente recreativo.

"O garoto que vai fazer seu perfil no
Orkut, depois joga Counter Strike e pas-
sa a tarde no MSN entra em contato com
outros modos de vida e formas de conhe-
cimento", reflete Coutinho. "Se você dis-
sesse Vamos tirar as crianças da lan hou-
se e colocá-las numa escola-modelo com
oito horas por dia', aí sim. Mas, neste mo-
mento, seria para colocá-las onde? À
frente da tevê?" Ele defende ainda que,

para os jovens de 18 a 25 anos, o relacio-
namento digital é tão "real" quanto seus
correspondentes no "mundo real".

Para muita gente, sobretudo nas classes
A e B, o real foi, no fundo,
"virtualizado". Nos últi-
mos dez anos, Edney
Souza, 32 anos, conheci-
do por Interney, dispen-
sou a assinatura de dois
jornais, três revistas se-
manais e cinco mensais.
Em casa, tem um note-

book e três computadores ligados à inter-
net banda larga. Uma das máquinas nun-
ca é desligada. Pelo celular, recebe e-mails
e, principalmente, twitters, mensagens

instantâneas curtas às
quais se cadastra. Nun-
ca liga a tevê.

"Assino pessoas em RSS",
diz. Trocando em miú-
dos, ele recebe informa-
ção filtrada por pessoas
que conhece, ou espe-
cialistas em temas de

seu interesse. Essas, por sua vez, também
buscam e recebem informação assim, nu-
ma cadeia que se auto-alimenta.

Interney, na dianteira da personaliza-
ção da rede, se destacou como o primeiro
empreendedor a ganhar dinheiro adminis-
trando blogs na internet. Hoje, tem uma
consultoria de comunicação especializada
na comunicação "que não está em portais
nem em jornais", também chamada mídia
social. É o mundo dos blogs, fóruns, listas
de discussão e sites de relacionamento.

O destino desse universo depende do
andar da economia e da renda do brasilei-
ro, mas o que fica claro, neste momento, é
o absoluto interesse do brasileiro pela in-
ternet. De acordo com Demi Getschko, di-
retor-presidente do Núcleo de Informação
e Coordenação do Comitê Gestor da Inter-
net, chegaremos, em outubro, a 1,5 milhão
de domínios .br (sites aqui abrigados). "A
curva de crescimento dos domínios vinha
constante nos últimos anos, mas de 2006
para 2007 deu um salto e, em 2008, a em-
pinada da curva é ainda maior", diz. Sinal
de que o País não só está comprando com-
putadores. Está também construindo a in-
ternet que deseja para si. •

Text Box
Fonte: Carta Capital, Ano XV, n. 508, p. 28-34, 13 ago. 2008.




