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A competição entre operadoras de telecomunicações e de TV a cabo foi um dos 
motivadores para o crescimento de 40,1% da base de banda larga no Brasil em 
2006. As conexões de acesso rápido subiram de 4,1 milhões em 2005 para 5,75 
milhões no ano passado. Mas a penetração na população brasileira ainda é 
pequena, de apenas 3%, segundo a pesquisa Barômetro Cisco de Banda Larga, 
contratada pela fabricante junto à IDC Brasil.  
 
As conexões via operadoras de telefonia (xDLS), como a Telefônica, ainda dominam 
o mercado, com 78,2% dos acessos no País no final de 2006. Mas empresas de 
cabo (como a Net) vêm ganhando espaço, representando 17,8% do mercado, ante 
14,7% no final de 2005. "As empresas de cabo foram agressivas com ofertas de 
triple play e estão roubando parte da base de DSL", diz o diretor de pesquisas da 
IDC, Mauro Peres, apontando ainda o crescimento da base decomputadores, 
impulsionado pelos incentivos do governo e pela queda do dólar, e os pacotes 
especiais para pequenas e médias empresas como fatores para a expansão da 
banda larga. 
 
Entre 2001 e 2006, a banda larga avançou 1.639%, com o acréscimo de 5,3 
milhões de conexões. Até 2005, a base cresceu muito em função da demanda 
reprimida no País, diz o presidente da Cisco no Brasil, Pedro Ripper.  
 
No ano passado, a competição fez a diferença. "Foi o primeiro ano em que isso 
aconteceu de forma efetiva", disse. Com a concorrência, o preço dos serviços caiu 
em média 8% entre junho e dezembro, principalmente nas maiores faixas de 
velocidade. Enquanto os valores dos planos até 512 kilobits por segundo (Kbps) 
apresentaram queda de 4%, os custos para velocidades entre 512 Mbps e 1 
Megabit por segundo (Mbps) registraram a maior queda, de 12%. 
 
A demanda por maiores velocidades cresceu no ano passado. A participação dos 
acessos com mais de 512 Kbps subiu de 21% em dezembro de 2005 para 37% no 
final de 2006. Nas velocidades superiores a 1 Mbps, o salto foi de 2% para 22%. A 
expansão, entretanto, ainda é insuficiente. Principalmente se comparar os 3% de 
penetração no Brasil com os 27% na Coréia do Sul. 
 
Mesmo com a queda dos preços, os pacotes ainda estão distantes da realidade da 
classe C, onde, comenta Ripper, terão de concorrer com itens como alimentação e 
saúde. Para ele, agora é o momento de o governo e a iniciativa privada construírem 
um plano para expandir o acesso, passando por questões como ampliação das 
redes, restritas a cerca de 600 municípios; revisão da carga tributária e da Lei 
Geral de Telecomunicações. 
 
Para Peres, a expansão em 2007 ainda deve ser agressiva, mas inferior à de 2006 - 
cerca de 30%. O desafio fica para 2008, quando o serviço começar a chegar às 
camadas populares. 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo,1 mar. 2007. Empresas e Negócios, p. 
C1 
 
 
 


