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O mercado de banda larga no Brasil ainda é incipiente e não atingiu a maturidade. Foi o que 
detectou o Barômetro de Banda Larga, divulgado hoje em São Paulo e realizado em conjunto 
pela Cisco e pela IDC. A proposta das duas empresas é elaborar um levantamento dessa 
modalidade de acesso a cada três meses.  
 
Hoje, apenas 1,9% da população brasileira utiliza o modelo - em sua grande maioria ADSL. 
São, ao todo, 3,5 milhões de usuários. Quando comparado com o México, o Brasil está à frente 
mas ainda apresenta uma das taxas mais baixas de toda a América Latina. Porém, 
confrontados com informações do Argentina e Chile, os números deixam a desejar. Os países 
vizinhos mantêm uma penetração na população de 2% e 4%, respectivamente.  
 
Apesar dos números ainda serem insignificantes - na Coréia do Sul a penetração chega a 
26,2% e na Holanda a 24,2% - houve avanço nos últimos anos. Entre 2001 e 2004, o 
crescimento da base foi superior a 700%. ''Isso se deve, basicamente, à sensível queda nos 
preços das conexões'', afirma o presidente da IDC Brasil, Fabio Costa.  
 
O estudo constatou também uma melhoria das velocidades contratadas. No final do ano 
passado, 23,1% dos proprietários de banda larga utilizavam entre 128 kbps (kilobits por 
segundo) e 256 kbps e cerca de 54% já estavam na faixa entre 256 kbps a 512 kbps. Já as 
contratações acima de 1 Mbps saltaram de 6,2% para 20,6%.  
 
Ainda de acordo com o levantamento 84,3% das conexões são residenciais. Em seguida 
aparecem as de pequenos escritórios (Small Office Home Office - SoHo), com 5,8%. As 
pequenas empresas representam 5,5% das conexões, enquanto as médias ficam com 2,8% e 
as grandes com 0,9%.  
 
A expectativa da Cisco e da IDC é que, até 2010, o Brasil conte com 10 milhões de acessos 
banda larga, com uma penetração de 5,1%. A companhia acredita que, com base nos números 
que serão divulgados nas próximas pesquisas, as estratégias poderão ser diferentes. 
''Qualquer empresa brasileira poderá redirecionar e orientar seus negócios a partir desses 
dados'', afirma Rafael Steinhauser.  
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Governo apóia estudo sobre banda larga   
Eduardo Vasques 
 
A iniciativa da Cisco e da IDC, que pretendem traçar um raio-x da banda larga no Brasil conta 
com o apoio do governo federal. De acordo com Rogério Santanna, secretário de tecnologia e 
logística do Ministério do Planejamento e Conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a 
ampliação da utilização de banda larga no Brasil está dentro do escopo do projeto Governo 
Conectado para Todos.  
 
''Um plano nacional de banda larga vai permitir um avanço na inclusão digital e melhoria dos 
serviços prestados pelos órgãos públicos'', disse. ''Além disso, pode causar um impacto no 
Produto Interno Bruto (PIB) de até 1,5%''. O secretário lembra também que essa evolução vai 
se refletir na redução de custos em todas as esferas do governo e mais transparência nas 
relações com os cidadãos.  
 
Para Rafael Steinhauser, presidente da Cisco Systems no Brasil, a banda larga é a porta de 
entrada para uma economia baseada no conhecimento, alimenta o desenvolvimento e estimula 
melhorias na saúde e na educação da população nacional. ''O desenvolvimento da banda larga 
vai impulsionar a competitividade global da economia brasileira'', afirma o executivo.   
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