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s pais costumara comentar que 
seus filhos adolescentes pare
cem movidos a internet. São ho
ras e horas dedicadas aos pro

gramas de mensagens, às redes sociais, 
aos games e a tudo o mais que passa pela 
rede e desperta o interesse da garotada. 
No ambiente doméstico, a rede mundial 
parece ser território dos jovens. A novi
dade é que essa impressão é falsa. Esta
tísticas indicam que o perfil demográfico 
da internet se modificou. Os adultos, i n 
clusive aqueles com idade próxima à 
aposentadoria, já rivalizam com os j o 
vens na quantidade de horas passadas 
diante da internet. U m a pesquisa recente 
do instituto americano comScore, feita 
em 170 países, que abrigam 1,35 bilhão 
de pessoas conectadas à rede, expôs as 
cifras que provam o fenômeno. Em nú
meros globais, os jovens de 15 a 24 anos 
passam, em média. 24 horas por mês l i 
gados à rede. Os adultos de 45 a 54 anos 
permanecem mais tempo: 26 horas. As 
pessoas com mais de 55 anos passam 
tanto tempo quanto os jovens: 24 horas 
mensais. Do ponto de vista estatístico, 
pode-se dizer que hoje, no mundo, as 
pessoas de todas as idades estão igual
mente conectadas à rede. 

O levantamento da comScore apon
ta as peculiaridades de cada país no 
que diz respeito ao tempo gasto na i n 
ternet. A grande surpresa são os Esta
dos U n i d o s , onde o número de adultos 
ligados à rede disparou em relação ao 
dos jovens. Estes, na faixa de 15 a 24 
anos. passam 33 horas por mês conec
tados, contra 41 horas entre as pessoas 
na faixa de 45 a 54 anos. No B r a s i l , os 

jovens ainda dedicam mais tempo à 
rede: 30 horas mensais, na faixa entre 
15 e 24 anos, contra 23 horas dos adul
tos na faixa entre 45 e 54 anos. Os es
pecialistas em internet avaliam que é 
questão de tempo (pouco) para que os 
brasileiros mais velhos igualem ou su
perem os jovens na quantidade de ho
ras de navegação. D i z o diretor do 
Centro de Tecnologia e Sociedade da 
Fundação Getulio Vargas, Ronaldo 



sional, é comum que se 
mudem para outras cida
des, às vezes longe de on
de moravam. "Os progra
mas de mensagens e as re
des sociais se tornaram re
cursos indispensáveis para 
se comunicar com os f i 
lhos, ver suas fotos, acom
panhar sua vida. Ninguém 
mais quer fazer isso pelo 
correio", diz Carie. 

A gerente administra
tiva Thais Si lveira , de 53 
anos. de S ã o Paulo, tem 
uma filha que mora em 
Londres, Renata, com 
quem se comunica fre
quentemente. Desde que 
descobriu o Skype, a fer
ramenta gratuita de comu
nicação por voz da inter
net, v i u que poderia economizar nas 
contas de telefone para falar com Rena
ta. A o s poucos, Thais descobriu outros 
atrativos da rede, como os sites que 
vendem ingressos de cinema e de tea
tro. "Hoje . rico on-line mais tempo do 
que a Juliana, a filha que mora c o m i 
go", ela afirma. O funcionário público 
aposentado Amaro Ri ldson Cavalcanti , 
de 65 anos. do Recife , entrou no Face-

book há seis meses para se comunicar 
c o m a filha, L í v i a , que fazia um curso 
de línguas no exterior. Gostou tanto do 
site de relacionamento que mantém a 
conta ativa até hoje, após o retorno da 
f i lha . "Descobri que posso me comuni
car c o m amigos da época da faculdade 
e já encontrei vários deles", diz Caval 
canti. Para L í v i a , é comum ver os pais 
on-line: " À s vezes, vou comentar no 

Facebook sobre a foto de uma amiga 
minha e percebo que minha mãe fez 
um comentário antes de m i m . É engra
ç a d o " , ela brinca. 

A pesquisa americana mostra que a 
Argentina tem um perfil demográfico da 
internet semelhante ao do Brasi l , com os 
jovens ainda na liderança do número de 
horas de conexão, mas com os adultos 
chegando perto de sua marca. Na Índia, 
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