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Munido de pesquisas e apoiado pela experiência de comandar a operação do portal Terra em 
oito países latino-americanos, Fernando Madeira não hesita em dizer que a América Latina é 
hoje uma referência no mercado de internet, capaz de apontar tendências e abrigar novos 
projetos de empresas. "A região apresenta volume de audiência e grau de engajamento do 
internauta que a colocam como um dos centros mundiais de mídias digitais", afirma o 
executivo.  
 
Valendo-se de dados de institutos como o comScore e do estudo Latino Digital, do próprio 
Terra, Madeira mostra que a América Latina possui 145 milhões de usuários de internet, dos 
quais aproximadamente 64 milhões só no Brasil. O comércio eletrônico na região movimenta 
US$ 13 bilhões, com 91% dos consumidores on-line pertencentes às classes AB, 27% da C e 
14% da C. Se o assunto for vídeo, mais uma vez a latinidade é protagonista: são três horas 
por semana, além das cinco horas em redes sociais digitais. E passam sete horas por semana 
lendo notícias, enquanto os americanos, por exemplo, permanecem entre quatro e cinco horas. 
"Os latinos gostam muito de conteúdo multimídia e de interagir em sites de relacionamento. 
Na média, esse comportamento está presente em todos os países da região. Argentina e, 
principalmente o Brasil, puxam a média para cima, ao passo que México e Peru, para baixo", 
diz Madeira, palestrante do Wave Festival in Rio, evento publicitário promovido pelo Grupo 
Meio & Mensagem. Cerca de 60% dos internautas latinos estão nas redes sociais, índice igual 
no Brasil - na Argentina é de 75%.  
 
O apreço por conteúdo de áudio e vídeo avança na medida em que a banda larga se espalha 
na região, mas hoje só 20% dos lares têm rede de alta velocidade. O uso em locais públicos, 
como lan houses, também é primordial. Cerca de 50% dos acessos na região são feitos por 
meio desses pontos, enquanto na China o índice é de 40% a 45%. "Uma característica que se 
repete na região é que, nas classes mais altas, prevalece o consumo individual da web. Os 
domicílios de famílias mais abastadas têm dois ou mais computadores, um para cada membro. 
Nas baixas, é mais comum o uso coletivo, com a mesma máquina compartilhada por três ou 
mais pessoas. O importante é que os latinos querem a internet. Se não a tiverem em casa, 
acessam em locais públicos".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C10. 


