
concorrência entre as operadoras tem proporcio-
nado esse incremento no serviço de banda larga
sem grandes aumentos de preço. Dois anos atrás, a
mensalidade do Speedy de l Mbps, por exemplo,
era de 109,90 reais em São Paulo. Hoje, por esse
valor, leva-se uma conexão de 4 Mbps. E o Speedy
de l Mbps custa 69,90 reais, 45% menos. Algo pare-
cido aconteceu com os planos de outras operado-
ras. Neste ano, a disputa se acirrou com a participa-
ção do 3G nesse mercado, trazendo novas ofertas e
mais competição. A NET, por exemplo, está passan-
do a oferecer 3 Mbps no lugar do Vírtua de 2 Mbps.
Por uma banda nominal 50% mais larga, o usuário
paga apenas 5 reais a mais. Nesse cenário, as velo-
cidades abaixo de l Mbps estão sendo extermina-
das por várias operadoras. Pelo menos nas princi-
pais cidades, é no patamar dos megabits que estão

as ofertas com melhor relação custo/benefício para
quem deseja explorar a internet sem muitos engas-
gos. Para checar a qualidades desses serviços, o
INFOLAB realizou 56 baterias de testes em dez co-
nexões com velocidade nominal entre l e 8 Mbps.
Foram avaliados serviços das operadoras Brasil Te-
lecom, NET, Oi, Telefônica, GVT e TVA.

Os testes foram feitos em Brasília, São Paulo,
Curitiba e Rio de Janeiro. As medições aconteceram
em residências e empresas de leitores da INFO e do
site INFO Online - sem conhecimento das respecti-
vas operadoras. O objetivo disso é garantir que os
resultados reproduzam a situação real vivida pelo
usuário no dia-a-dia (apenas os planos de 12 e 60
Mbps do Vírtua, da NET, foram testados com conhe-
cimento da operadora). Em todos os serviços pos-
tos à prova, foram realizadas no mínimo quatro ba-
terias de testes, em horários distribuídos ao longo
de pelo menos dois dias.



O gargalo da vida real
Os resultados dos testes do INFOLAB revelam que
os serviços entre l e 8 Mbps são indicados para o
internauta típico que quer navegar com tranqüilida-
de, assistir a vídeos por streaming e fazer down-
loads em velocidade razoável. Vale notar que algu-
mas operadoras, como a GVT e a NET, estabelecem
quotas máximas de transferência mensal. No caso
dos novos planos da NET de 3, 6 e 12 Mbps, por
exemplo, as quotas são, respectivamente, de 30,60
e 90 GB. Alguma parcimônia nos downloads pode
ser necessária para não ultrapassar os limites. Ou-
tra limitação, esta típica das conexões ADSL, é a bai-
xa velocidade de upload, que pode limitar o desem-
penho na troca de arquivos via BitTorrent.

Pelos resultados dos testes, fica claro que, quan-
to maior é a banda, maior é a diferença entre veloci-
dade nominal e real. Isso porque há um gargalo na
estrutura dos servidores de conteúdo, que nem
sempre têm capacidade suficiente para atender à
demanda. Além disso, alguns links internacionais
das operadoras brasileiras ficam congestionados
nos horários de pico. É evidente, portanto, que se
você trocar sua conexão por outra com o dobro da
velocidade nominal, não vai obter uma taxa de
transferência real duas vezes maior.

Os testes do INFOLAB
A seqüência de testes incluiu a cronometragem de
downloads de aplicativos hospedados no Brasil e
no exterior (via HTTP e FTP) e uploads para um

servidor de FTP. A velocidade de navegação foi
medida por meio do serviço Numion (www.numion.
com), que fornece tanto a velocidade de navegação
em sites nacionais como internacionais. Também
foram realizados testes com streaming de vídeo,
para verificar o tempo de exibição e as eventuais
interrupções no processo.

Com o Skype, o INFOLAB conferiu o uso da co-
nexão para telefonemas via VoiP. Nesse teste, a
qualidade da conversação foi aferida e eventuais
atrasos foram medidos. Para detectar indícios de
traffic shaping na conexão, usamos o serviço
Glasnost (http://broadband.mpi-sws.mpg.de/transparency),
do instituto alemão Max Planck (leia mais na pá-
gina 47). É importante observar que, por mais
cuidado que o INFOLAB tenha tomado nas medi-
ções, elas refletem apenas o desempenho daque-
la conexão avaliada, nos momentos em que fo-
ram realizados os testes.

Um serviço de ADSL, por exemplo, pode ter de-
sempenho bastante diferente dependendo da dis-
tância a que o assinante está da central telefônica.
Já as conexões via cabo televisivo tendem a se de-
gradar quando há muitos usuários na mesma área.
Logo, a velocidade medida num determinado pla-
no pode não ser igual à de outras conexões do
mesmo plano. Ainda assim, considerados em con-
junto, os resultados dos testes dão uma boa idéia
do que se pode esperar de cada plano. Veja a se-
guir os detalhes dos testes dos serviços de banda
larga entre l e 8 Mbps.

O Speedy, da Telefônica, vem expe-
rimentando taxas de expansão em torno
de 30% ao ano. Dois anos atrás, o serviço tinha 1,2
milhão de assinantes em 293 cidades paulistas.
Com o crescente interesse nos acessos de banda
larga, acumula hoje 2,1 milhões de assinantes, es-
palhados em 407 municípios do estado de São Pau-
lo. Baseado na tecnologia ADSL, que utiliza os ca-
bos da rede telefônica, tem maior abrangência
geográfica que os sistemas dependentes da infra-
estrutura de TV a cabo. O Speedy oferece quatro de
planos de banda larga de ADSL comum: Speedy
Mega 1.0,2.0,4.0 e 8.0, cujas velocidades nominais

são indicadas pelos números em megabits por se-
gundo. Há ainda planos com ofertas integradas, os
chamados trios (telefone fixo, TV por assinatura e
acesso à internet) e a oferta do SuperSpeedy, de 30
Mbps, que utiliza rede de fibra óptica (veja mais na
página 36). Nos testes, todos feitos na capital paulis-
ta, o INFOLAB avaliou os planos Speedy Mega 2.0 e
Speedy Mega 8.0, um na faixa de preços mais acessí-
veis e o topo dos planos de ADSL da empresa.

Em planos anteriores, a Telefônica prometia co-
brar taxas adicionais com base em limites de trans-
ferência de dados. No entanto, em vista da competi-
ção das ofertas de acesso à internet via cabo, os



planos Speedy Mega são hoje apresentados sem li-
mite de downloads mensais. Para instalar o Speedy
em casa, o interessado deve, primeiro, consultar a
Telefônica para certificar-se da disponibilidade do
serviço em seu bairro ou região. Embora a rede de
telefonia seja bastante abrangente, há áreas em que
o Speedy não é oferecido. Há também locais em que
o sinal ADSL não chega de forma adequada e a pró-
pria empresa não recomenda a instalação.

Confirmada a viabilidade, o usuário pode fazer a
contratação. A Telefônica normalmente fornece o
modem ADSL em regime de comodato. Um modem
desse tipo custa hoje cerca de 135 reais. A taxa de
instalação é de 59,90 reais, mas o usuário não preci-
sa pagá-la se souber fazer as configurações. Os pre-
ços mensais são 89,90 reais para o Speedy Mega 2.0
e 199,90 reais para o Mega 8.0. Desde setembro de
2007, por força de uma decisão judicial (não definiti-
va), o usuário não é mais obrigado a contratar um
provedor de acesso à internet, além do serviço de
banda larga. Mesmo assim, segundo a Telefônica,
quem não tem um provedor precisará pagar uma
taxa de acesso no valor de 8,70 reais, que começará
a ser cobrada em data ainda não definida.

A INFO encontrou dificuldade para encontrar
usuários do Speedy Mega 8.0 - o que, aliás, acon-
teceu também para as velocidades mais altas de
ADSL em todas as cidades onde foram feitos os tes-
tes. É compreensível. Há menos usuários nas faixas
mais altas, e isso não se deve somente aos preços.
A instalação das conexões mais ágeis depende da
disponibilidade de banda nas linhas-tronco e tam-
bém da distância entre a casa do usuário e a central
telefônica mais próxima. Outro fator é a qualidade
dos cabos no prédio do assinante. Instalações anti-
gas e cabos com remendos podem não prejudicar
sensivelmente o uso normal do telefone para as
funções de voz. No entanto, representam um de-
sastre para o tráfego de dados.

Para instalar o Speedy de 8 Mbps, é preciso que
as centrais suportem ADSL2+. Esse padrão pressu-
põe a distância máxima de 2,5 quilômetros entre a
central e o usuário e alcança velocidades de até 24
Mbps no download e l Mbps no upload. Naturalmen-
te, o modem que vai propiciar essa conexão também
deve ser compatível com o padrão. Portanto, a dis-
ponibilidade de conexões nas faixas mais altas de-
pende de fatores que podem estar fora do controle
do usuário e da própria empresa de telefonia. A se-
guir, confira as análises do Speedy Mega 2.0 e do
Speedy Mega 8.0.

ADSL veloz
A opção do Speedy de 8 Mbps se destaca na eficiência
dos uploads. Dispõe de 600 Kbps nominais e entrega,
em média, 523 Kbps. No sentido contrário, porém, os
números apurados nos testes deixam a desejar: a mé-

dia real atinge apenas 24% dos S Mbps contratados.
Mesmo assim, fica na média de l 900 Kbps, que é
uma boa marca para downloads. O streaming se mos-
trou excelente, sem interrupções nem atrasos. A na-
vegação na web também é tranqüila. Apesar disso,
os testes revelam um contra-senso já que as médias
do Speedy 8.0 foram menores que as do Speedy 2.0
em navegação. Considerando que o serviço de 8
Mbps foi melhor em todos os outros itens avaliados,
esse resultado inesperado não chega a abalar a boa
avaliação geral do Speedy 8.0.

A opção de 2 mega
O INFOLAB testou o Speedy de 2 Mbps em residên-
cias de leitores que se ofereceram como voluntá-
rios para o teste. Esses usuários não apresentaram
reclamações quanto a instabilidade ou interrup-
ções do serviço. Os testes também não registraram
essas falhas. A velocidade média de downloads fi-
cou em torno de 50% da banda nominal. Essa taxa
fica bem abaixo das observadas em outros serviços
similares, como o Oi Velox, o BRT Turbo e o Turbo-
net Mega, da GVT.

Os uploads - geralmente um ponto fraco nas
conexões ADSL - ficam restritos à velocidade no-
minal de 300 Kbps, que é inferior à oferecida pelos
outros serviços. Nos testes de navegação na web, o
Speedy Mega 2.0 também não obteve as melhores
notas entre os seus pares. O desempenho no teste
de streaming foi considerado bom, mesmo com o
registro de interrupções ocasionais.



O Oi Velox, ADSL da operadora Te-
lemar, é o serviço com maior abrangência
geográfica no país, cobrindo dezesseis estados nas
regiões Sudeste, Nordeste e Norte. Com essa enor-
me extensão territorial, o Oi Velox também oferece
uma variedade de planos de conexão, com configu-
rações e preços que variam conforme a região. Os
planos de banda larga para a cidade do Rio de Janei-
ro, por exemplo, oferecem quatro velocidades: l, 2,4
e 8 Mbps. Em Belo Horizonte, esses planos se repe-
tem e ganham ainda uma conexão de 10 Mbps.

Observe que, de uma região para outra, mesmo
quando não mudam as configurações, os preços são
diferentes. Em Belo Horizonte, paga-se pelo mesmo
plano cerca de 9% mais que no Rio. No Espírito San-
to e no Nordeste, l Mbps é a maior velocidade dispo-
nível. As outras são 300 e 600 Kbps. Mas os preços
nessas áreas também variam em dois blocos. Por fim,
no Amazonas, só existem as bandas relativamente
estreitas de 300 e 600 Kbps. Mas o que se paga de
mensalidade em Manaus por 600 Kbps é o dobro do
preço de uma conexão de 8 Mbps em Belo Horizonte.

O INFOLAB analisou dois planos de acesso da Oi
Velox, o 4 Mega e o 2 Mega, ambos testados em ca-
sas de leitores voluntários na cidade do Rio de Ja-
neiro. Lá, esses planos - promoções à parte - têm
mensalidades de 99,90 e 79,90 reais, respectiva-
mente, e apresentam desempenho muito bom tan-
to nas operações de download e upload como em
tarefas de streaming. Os resultados dos testes são
mostrados a seguir.

Quatro que vale oito
O Oi Velox 4 Mega apresenta excelente desempe-
nho no download. De fato, essa opção apresenta
uma das melhores velocidades medidas (l 712 Kbps)
em todos os testes de banda larga até 8 Mbps. A ri-
gor, o resultado é compatível com números regis-
trados em conexões com o dobro da velocidade
nominal. Também no upload o Oi Velox 4 Mega ob-
tém uma pontuação bastante alta. Atinge 448 Kbps
quando a banda disponível é 500 Kbps. Essa rela-
ção real/nominal (90%) representa uma das melho-
res em todos os testes.

No quesito navegação na web, o plano crava
seu melhor resultado: média de 626 Kbps, a mais
alta entre todos os analisados, ganhando inclusive

de algumas opções na faixa das superbandas
(mais de 10 Mbps). Para completar o perfil, as ope-
rações de streaming e de VolP, o Oi Velox 4 Mega
também se comportou adequadamente, sem in-
terrupções ou atrasos.

Custo/benefício atraente
Em agilidade, a versão do Oi Velox com banda de 2
Mbps não fica atrás de seu irmão maior de 4 Mbps.
Sua média de download é apenas ligeiramente infe-
rior e, ao contrário, o desempenho no streaming de
vídeo se mostra até um pouquinho melhor. Na con-
versação usando a tecnologia de voz sobre IP, o Oi
Velox 2 Mega também apresentou boa qualidade. O
serviço está sendo oferecido promocionalmente
por 34,90 reais mensais durante seis meses. Depois
disso, o preço volta ao valor regular de 79,90 reais
por mês. No final das contas, comparado com o ir-
mão maior, o Oi Velox 2 Mega sai ganhando em cus-
to/benefício. Tem avaliação técnica quase igual,
mas custa 43% menos que o Oi Velox 4 Mega.



O Vírtua Mega Flash acaba de pas-
sar por um upgrade. Agora, será oferecido
com 3,6 ou 12 Mbps. A elevação de velocidade vem
acompanhada de algum aumento nos preços. O pla-
no de 2 Mbps custava 99,90 reais. O de 3 Mbps sai
por 5 reais a mais. O de 4 Mbps tinha mensalidade de
119,90 reais. Quem quiser o de 6 Mbps vai pagar 20
reais a mais. Os planos antigos continuam sendo
usados e foram avaliados pelo INFOLAB.

A NET oferece o Vírtua em 79 cidades brasileiras
e tem 1,6 milhão de assinantes. Quem pensa em as-
sinar o Vírtua deve ficar atento: a operadora deter-
mina uma cota máxima de tráfego de dados pela
rede. Para o Vírtua de 3 Mbps, por exemplo, a cota é
de 30 GB. Ao ultrapassar a cota, a NET reduz a velo-
cidade do serviço a 200 Kbps até o fim do mês, seja
qual for o serviço contratado. Se o cliente quiser evi-
tar isso, terá de comprar um pacote extra de dados,
que custa 39,90 (20 GB) ou 29,90 (5 GB).

Há clientes do Vírtua que acusam a NET de reali-
zar traffic shaping. Segundo eles, a empresa limita-
ria as transferências de arquivos em redes P2P -
algo que a NET nega fazer. Nos testes do INFOLAB, o
serviço Glasnost não encontrou evidências da práti-
ca. Isso não significa que ela não exista, já que há
várias maneiras de limitar as transferências P2P, e o
Glasnost detecta apenas algumas delas.

Uma das vantagens do Vírtua é que ele não exige
a contratação de um provedor de conteúdo. Tam-
bém não há taxa de adesão ou instalação. Mas é pre-
ciso assinar um contrato de fidelidade de 12 meses.
Em caso de cancelamento do serviço antes do prazo,
há uma multa de 240 reais. O modem é cedido em
comodato. Veja como se saíram os planos de 2 Mbps
e 4 Mbps do Vírtua na avaliação do INFOLAB.

Para o internauta que não está disposto a desembol-
sar muito dinheiro, mas quer ter um pouco mais de
rapidez nos downloads e uploads, o Vírtua de 4
Mbps pode ser uma boa opção. Esse plano mostrou
ter ótimas velocidades de upload e navegação, e vai
bem nos demais itens avaliados. Mas atenção à cota
de tráfego de dados. A soma das transferências fei-
tas no mês limita-se a 20 GB. Logo, não dá para bai-
xar música, vídeo e software desenfreadamente. Os
testes do INFOLAB Vírtua 4 Mega foram realizados
na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O download de
um aplicativo hospedado num servidor no Brasil, de
27,5 MB, levou de 182 a 332 segundos para ser com-
pletado, dependendo do horário. O upload foi um

destaque do serviço na bateria de testes: a velocida-
de média ficou em 592 Kbps, próxima à taxa nominal
de 600 Kbps. O Vírtua de 4 Mbps demonstrou ser
eficiente para comunicação por VolP. No teste com o
Skype, a qualidade da ligação foi muito boa, sem
atrasos ou interrupções. O teste com streaming de
vídeo teve pontos baixos. Em uma das medições, o
vídeo sofreu 15 interrupções. Nos outros três testes,
a exibição foi satisfatória.

Bons downloads a 2 Mbps
Para quem procura uma opção um pouco mais ba-
rata entre os planos da N ET, o Vírtua 2 Mega ofere-
ce boas velocidades de download e marcas regu-
lares em outros itens. Nos testes, foram gastos de
90 a 109 segundos para baixar o Windows Media
Player 11, de 24,6 MB, do site da Microsoft. A mé-
dia entre todos os downloads cronometrados fi-
cou em 1,6 Kbps, um valor muito bom. A velocida-
de de upload, 281 Kbps, não é ruim, mas ficou
abaixo da média dos serviços testados. A franquia
de consumo de dados do Vírtua de 2 Mbps é de 20
GB. Vale lembrar que essa velocidade não estará
mais disponível para os novos clientes. Em seu lu-
gar, será oferecido o Vírtua de 3 Mbps.



Serviço de acesso à internet daTVA,
empresa do Grupo Abril, o Ajato oferece apenas um
plano de banda larga acima de l Mbps. Trata-se do
Ajato de 2 Mbps, que chega à casa do usuário através
de cabos televisivos. Nos testes realizados pelo INFO-
LAB, o Ajato mostrou-se bastante equilibrado, e ope-
ra realmente a jato no upload. Seus preços também
situam-se entre os mais vantajosos para o usuá-
rio. Talvez as principais limitações do Ajato sejam a
falta de opções mais velozes (a empresa diz que vai
chegar, em breve, a até 10 Mbps) e a sua reduzida
cobertura geográfica. O serviço é oferecido apenas
em algumas áreas das cidades de São Paulo, Rio de
Janeiro e Niterói. Em São Paulo, mesmo em bairros
onde existe TV a cabo da TVA, ele não está disponí-
vel. O Ajato prove outros planos de acesso à inter-
net, com velocidades até l Mbps. O INFOLAB testou
apenas a conexão de 2 Mbps, em São Paulo.

Rapidez no envio
Fornecido ao preço mensal de 109,90 reais, o Ajato
de 2 Mbps faz downloads à taxa média de 957 Kbps,
o que representa uma boa velocidade. Embora esse
número fique abaixo de 50% da banda nominal, é
uma média confortável para o usuário. Mas o grande
destaque está no upload. Ele envia arquivos a 535
Kbps, ou seja, atinge 89% do limite nominal, 600
Kbps, que já é um dos mais altos entre os serviços de
até 8 Mbps. Nos testes de navegação, a média é de
585 Kbps, também uma das mais elevadas. Nas me-
dições de streaming e VolP, o serviço revela resulta-
dos satisfatórios. Como os preços do Ajato estão
abaixo dos de outros serviços similares, seu custo/
benefício fica entre os melhores.

A GVT, que atua em 74 cidades brasi-
leiras, tem uma gama variada de planos de banda
larga. O Turbonet Mega Maxx é encontrado em velo-
cidades de l, 3, 5,10 e 20 Mbps. Quem prefere algo
mais flexível pode adotar o plano Mega Flex, que tem
l Mbps das 8 às 20 horas e 3 Mbps das 20 às 8h e aos
sábados, domingos e feriados. Com a adoção do pa-
drão ADSL 2+, a operadora consegue oferecer um
serviço de até 20 Mbps nominais. Na teoria, essa tec-
nologia expande a capacidade do ADSL comum para

até 24 Mbps para download e l Mbps para upload.
A GVT determina cotas de tráfego de dados para
download e upload nos planos de banda larga. Pode
variar de 30 GB (no Turbonet Maxx de l Mbps) a 80
GB (Turbonet Mega Maxx de 20 Mbps). Mas a opera-
dora afirma que, na prática, ainda não está monito-
rando o tráfego para controlar as cotas. Na hora de
checar os preços dos planos, que vão de 69 a 499
reais, considere o valor do modem ADSL, que deve
ser comprado à parte e custa cerca de 135 reais.
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