


como a banda de 12 Mbps da NET e a de 20 Mbps da GVT.
Todo esse poder só vai mostrar sua força, de fato, nos down-
loads, nos vídeos e nas tarefas simultâneas. Esqueça a mera
navegação - ao abrir o browser, parece que nada mudou.
Mas basta baixar um arquivo para perceber que as pausas
para o café vão ficando cada vez menores. O download do
Windows Media Player, por exemplo, levou 11 segundos no
teste do INFOLAB na conexão de 30 Mbps (veja os resultados
completos das superbandas a partir da pág. 36). E dá para
pensar em saltos ainda mais altos. Usando a mesma fibra óp-
tica, países como o Japão, a Coréia e a França já chegaram
aos três dígitos, nos 150 Mbps.

O nirvana da superbanda larga, no entanto, não é uma reali-
dade para qualquer um disposto a abrir a carteira e o notebook.
As velocidades acima de 10 Mbps enfrentam limites geográficos
bem estritos - leia-se: estão disponíveis apenas em capitais
como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Os 30
Mbps da Telefônica chegam somente a um quadrilátero de 40
mil residências dos Jardins, bairro de alto padrão da cidade de
São Paulo, e parte de Pinheiros, e a previsão é se expandir para
apenas dez cidades do estado até o fim do ano. As velocidades
crescem, mas o cenário da banda larga continua a ser domina-
do pelos contrastes. Num outro extremo, 3 600 dos 5 561 muni-
cípios brasileiros não possuíam nem sinal de qualquer tipo de
banda larga em 2007, segundo dados do Ministério das Comu-

nicações. Neles, a internet continua a ser embalada pelos jurás-
sicos ruídos do dial-up ou pelos caríssimos (e lentos) satélites
até que o 3G enfim se espalhe pelo país.

Menos de l Mbps? Tô fora!
É difícil chegar a um consenso sobre o número exato de usuá-
rios de banda larga no país. No lado mais otimista, as estatísti-
cas do lbope//NetRatings apontam para 18,3 milhões de brasi-
leiros com acesso rápido em casa. Eles correspondem a 81,5%
dos usuários residenciais ativos do país. Só que as pesquisas
do Ibope consideram banda larga tudo o que não é conexão
discada - ou seja, qualquer coisa acima de 56 Kbps... Não exis-
te uma definição teórica da velocidade em que o acesso rápido
começa. Mas hoje, em plena web 2.0, não dá para chamar de
alta velocidade nada que se mova a menos de l Mbps - coinci-
dentemente também o patamar nominal das novas redes 3G.
Nas operadoras, conexões abaixo desse valor estão com os
dias contados. Telefônica, NET e GVT são exemplos que já abo-
liram os Kbps para os novos assinantes. "Estamos propondo
aos clientes de 250 Kbps a ida para l Mbps por nove reais a
mais", diz Mareio Fabbris, da Telefônica.

A GVT, que trabalha com velocidades de l, 5,10 e 20 Mbps,
com preços que variam de 49,90 reais a 449,90 reais, decre-
tou o fim dos Kbps em maio. Os antigos assinantes recebe-
ram proposta de migrar de 256 Kbps para l Mbps sem pagar



mais por isso. Entre os próximos planos, a
operadora pretende anunciar IPTV e ví-
deos sob demanda.

A penetração da banda larga na base de
1,4 milhão de linhas em serviço da GVT é de
58%. Só no primeiro trimestre deste ano, a
operadora registrou 292 mil novos clientes
do serviço que chega via ADSL 2+ a mais a
78 municípios do Centro-Oeste do país.
"Com a nossa tecnologia atual, poderíamos
atingir até 24 Mbps. Para ir além disso, o
próximo passo seria mudar para o VDSL",
afirma Ricardo Sanfelice, gerente de marke-
ting de produtos da GVT. A estratégia da
operadora para atrair mais internautas tem
sido a chamada "banda larga flexível", na
qual o internauta recebe l Mbps durante o
dia e 3 Mbps à noite, nos fins de semana e
nos feriados. A GVT diz que 20% de suas
vendas atuais de banda larga são para esse
produto. A TVA também está se preparando para entrar nos
dois dígitos. Hoje, sua oferta se restringe aos serviços de
l Mbps e 2 Mbps. "Estamos fazendo o upgrade da rede para
oferecer, nos próximos meses, velocidades de até 10Mbps",
diz Virgílio Amaral, diretor de tecnologia da TVA.

Adeus, banda cruel!
Seja qual for a metodologia usada, as pesquisas indicam um
crescimento efervescente do número de usuários de banda
larga no país. Nos últimos dois anos, o Brasil dobrou o número
de pontos de conexões rápidas (entre fixas e móveis). Elas sal-
taram de 4 milhões para 8,1 milhões, em 2007, segundo a oita-
va edição do Barômetro Cisco/lDC da Banda Larga. Mas basta
comparar o número com outros segmentos para ver o quanto
ainda são restritos. Eles representam menos da metade dos 18
milhões de clientes pessoa física do Bradesco, por exemplo.
Apesar de toda a evolução, apenas 4% dos brasileiros têm
banda larga hoje. A pesquisa da Cisco e do IDC, no entanto, já
aponta a migração para os serviços de l Mbps ou mais, usados
por 28,1% dos internautas.

É o caso de Paulo Roberto Santos, 45 anos, gerente de su-
porte técnico da AMD para a América Latina. Há seis meses, ele
trocou os Kbps de sua casa por uma conexão de 2 Mbps da NET.
Nos quatro dias por mês em que trabalha a distância, Santos diz
que economiza cerca de 12 horas que gastaria com os desloca-
mentos em São Paulo. Em vez de ir para o escritório, acessa de
casa o sistema de gestão SAP, relatórios corporativos e agenda
de trabalho, entre outros recursos. "A banda larga trouxe mais
produtividade para minha rotina. Evito a perda de tempo no
trânsito e ganho mais interação com a família", diz.

As pequenas empresas também estão mudando significativa-
mente sua forma de trabalhar. O dia-a-dia da agência de design
gráfico KYU, de São Paulo, por exemplo, envolvia constantes en-
vios e recebimentos de materiais físicos vindos dos clientes e en-
caminhados para a gráfica. Isso tudo custava, até então, muito
dinheiro e tempo em serviços de entrega, impressões e uso de
mídia. Havia também a preocupação de monitorar onde estava o



material - no bureau de fotolito, no cliente, em trânsito ou até
perdido. Alteração de última hora no projeto? A empresa tinha
de correr para imprimir o material, montar o boneco ou a pran-
cha e se deslocar até o cliente. Nas finalizações ainda era neces-
sário manter um profissional a postos para ir até a gráfica.

Hoje, as aprovações são feitas por e-mails com arquivos em
PDF e as trocas de layouts entre a agência e as gráficas migra-
ram para o FTP. "A banda larga nos trouxe o fim dos limites geo-
gráficos. Podemos atender os clientes de Manaus com a mesma
qualidade de quem está em São Paulo", afirma André Shibata,
dono da agência. Com os 4 Mbps do Speedy, compartilhados
entre seis usuários, ele afirma que sua empresa ganhou mais
eficiência, reduziu os custos do processo de aprovação (em
80%) e baixou em 75% os custos de ligações com o VolP.

Antidepressivo
A banda larga também vem mudando a forma como as pes-
soas usam seu tempo livre. Nas 14 horas diárias em que passa

acordada, a designer paulistana Fabia-
na Boiman, de 27 anos, tem uma com-
panhia inseparável: a conexão de 4
Mbps. Heavy user convicta, ela não des-
perdiça um único Kbps que chega pelo
cabo da NET. De seu PC Celeron de 2,4
GHz, Fabiana dá lances em tênis de cor-
rida nos sites de leilão, compra voraz-
mente pela Amazon, baixa músicas,
podcasts, livros e filmes, atualiza seus
dois blogs e o fotolog, assiste a vídeos
do YouTube e conversa com amigos e
com o namorado (que conheceu na tro-
ca diária de comentários nos blogs). Fa-

biana também é adepta intensiva dos fóruns e das redes so-
ciais - está no orkut, no Facebook e no Friendster. A banda
larga não fica só na diversão. Pela web, ela envia o portfólio
com fotos das bolsas artesanais que produz e recebe pedidos.
A conexão veloz tem direito até a uma certa cota de sacrifício,
quando Fabiana participa de desafios online de emagrecimen-
to. "Acho que morro de depressão sem banda larga", afirma.

O orkut dos sem-banda
Assim como acontece com Fabiana, quem experimenta um
upgrade de velocidade não sabe mais viver sem. O boom da
banda larga no país está diretamente ligado ao crescimento
orgânico da internet, que registra saltos anuais de 55% a 60%
ao ano, segundo o lbope//NetRatings, enquanto a economia
brasileira não passa dos 6%. Desde 2000, a Telefônica, por
exemplo, vem mantendo um incremento líquido de 400 mil
clientes a cada ano. Hoje, a dona do Speedy contabiliza 2,2 mi-
lhões de usuários de banda larga que pagam por velocidades
de 250 Kbps (que não é mais vendida) a 30 Mbps. A Oi também
avança rápido no serviço Velox. Até março, a operadora reunia
1,6 milhão de usuários, 122% a mais que no primeiro trimestre
de 2007. Até o fim do ano, a Oi quer chegar a 2,1 milhões de
clientes, taxa 40% superior à base de dezembro de 2007. Para
isso, a empresa pretende ampliar de 280 para 450 o número
de cidades atendidas pelo serviço.

Uma das cidades que espera entrar para a lista da Oi é a
baiana Luis Eduardo Magalhães, a 800 quilômetros de Salva-
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dor. Seus 75 mil habitantes fazem parte das estatísticas dos
sem-banda larga e vivem de conexão discada. Recentemen-
te, o empresário Mareio Roberto Pes, de 29 anos, decidiu ex-
perimentar um novo serviço por rádio oferecido na cidade e
se frustrou. "Não dá para dividir l Mbps por 120 usuários",
reclama. Com isso, a internet da empresa de Pes não passa
de 56 Kbps, embora a velocidade oficial oferecida seja de 64
Kbps. O preço cobrado, por sua vez, é inversamente propor-
cional - 150 reais. Mais cara ainda seria a opção por satélite.
Segundo Pes, o serviço Star One, da Embratel, custaria para
sua empresa 2 650 reais de instalação e l 235 de mensalida-
de. Ele e outros moradores de Luis Eduardo Magalhães cria-
ram até uma comunidade no orkut para obter assinaturas e
pedir que a Oi implante o serviço no município. "Continua-
mos no lombo do jegue em termos de internet", diz.

É justamente nesse tipo de situação que o 3G chega como
uma alternativa promissora. Apesar do pouco tempo de ofer-
ta, a participação da internet móvel no país já ultrapassou o
índice de países desenvolvidos, segundo a IDC. Cerca de 9%
dos 8,1 milhões de usuários de banda larga do Brasil, de acor-
do com as contas do instituto, navegam via internet sem fio,
enquanto apenas 6% dos americanos fazem o mesmo. Alex
Zago, analista sênior de telecom da IDC, diz que isso acontece
justamente porque nos Estados Unidos a penetração de ban-
da larga fixa é muito maior e mais estabelecida. "Aqui no Bra-
sil, a conexão móvel cobre a lacuna deixada pela banda larga
fixa, como nos casos de localidades distantes em que a popu-
lação precisa se valer do 3G por falta de opção."

O auxiliar de informática Bruno Varistelo, de 17 anos, assi-
nante do serviço de banda larga móvel da Vivo, é um exemplo
disso. Morador de São José dos Pinhais, no Paraná, ele aderiu
ao serviço por falta de uma opção de banda larga fixa em sua
região. Com a chegada do ADSL da Brasil Telecom, ele pretende
migrar de plano até o fim do ano. "Internet móvel é ótima em
condições específicas como no trânsito. Mas só consigo atingir,
no máximo, l Mbps dos teóricos 2,4 Mbps prometidos", afirma
Varistelo. Seu próximo alvo? Uma conexão de 2 Mbps. Os 10,20
ou 60 Mbps ficam para depois. Ou, melhor, para quem pode.
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