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Eita! Agora lascou, arrombaram a Web...  

(Luciano Dias)A classe C hoje manda e desmanda na internet.

Não bastasse puxar a economia do país para frente, a classe C está dando um show na internet. Promovida a classe 
média emergente, comprou computador, arrumou banda larga e está mandando ver online. Quem você acha que infla os 
números brasileiros do orkut (27,3 milhões de visitantes únicos em julho) ou mantém a atividade febril do MSN, com 
seus 32,1 milhões de usuários, conforme foram registrados pelo Ibope Nielsen Online?

No final de 2008, a penetração da internet na classe C chegava a 39%, segundo dados da TGI Brasil. A projeção do IAB,
bureau de publicidade interativa, é que até dezembro chegue a 45%. Assim, quase uma de cada duas pessoas emergentes
surfará na web até o final do ano.

Essa penetração de 45% pode não ser lá essas coisas — nas classes A e B, 76% já estão na internet hoje. Mas como a 
classe C, hoje em dia, é a maior do país, qualquer ponto porcentual na internet causa um maremoto, não uma marolinha.
No início desse ano, a Fundação Getúlio Vargas estimava essa turma ascendente — gente com renda familiar mensal 
entre 1 064 e 4 561 reais — em 97,2 milhões de pessoas. Com a chacoalhada da crise, uma parcela pode ter despencado 
da classe C para a D — mas esse movimento está longe de ser dramático, porque são os emergentes, e não os ricos, os 
mais resistentes à crise atual.

            
Ao mergulhar na web, a classe C expande os números totais da internet brasileira de forma impressionante. Mais uma 
projeção do IAB: devemos chegar a 68,5 milhões de pessoas na internet no Brasil dentro de quatro meses. Não é nada, 
não é nada, estaremos incorporando, este ano, 6,2 milhões de internautas, ou seja, mais que uma Dinamarca inteira, e 
isso só contando quem tem mais de 16 anos de idade. E não estou falando de internauta desinteressado. Nós, brasileiros, 
já atingimos a marca de 30 horas por mês na web, quando se mede o uso da rede nas casas, de acordo com os dados do 
Ibope Nielsen Online.

Para alimentar essa expansão, foram vendidos 12 milhões de computadores em 2008 e outros 4,8 milhões no primeiro 
semestre deste ano, conforme os cálculos da Abinee, a associação brasileira da indústria elétrica e eletrônica. A banda 
larga deu em 2008 um salto de 45,9% em relação a 2007, conforme os dados do Barômetro Cisco, elaborado pelo IDC. 
As conexões saltaram de 8 milhões para 11,8 milhões, com graus variáveis de qualidade, mas de qualquer forma com 
velocidade maior que a das linhas discadas. Vivemos finalmente um círculo virtuoso em que praticamente todo mundo 
ganha, e ninguém perde. Se a massificação do ensino nos anos 80 deu nessa gororoba atual, e o acesso da classe C aos 
carros populares nos últimos anos transformou o trânsito caótico de grandes cidades em algo insuportável, na internet 
não houve trauma algum de absorção dos novos internautas. Muito pelo contrário. Há lugar sobrando para muitos 
milhões mais.
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