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Quando o vídeo cassete era o que havia de mais moderno no espaço do entretenimento 
doméstico, havia piada recorrente de que os americanos costumavam dizer que o único e 
grave defeito do equipamento estava em seu relógio digital, teimoso em marcar, sempre, as 
"12:00". A ironia flertava com a dificuldade infernal que o usuário tinha para conseguir, 
simplesmente, ajustar o horário do seu equipamento. O cassete passou, mas o "tecniquês", 
não. Ainda assim, fabricantes de equipamentos acreditam que o idioma cifrado da tecnologia 
já está maduro o suficiente para preparar o terreno da chamada "casa digital", um negócio de 
potencial bilionário que tem mexido com os planos das grandes companhias do setor.   
 
Um relatório elaborado pela empresa de pesquisas CreditSights mostra que a idéia futurista de 
se montar um lar 100% conectado onde equipamentos como TV, computador, impressora e 
celular compartilham conteúdo por meio da internet não tem metas nada imaginárias. Estima-
se que a oportunidade de mercado do lar digital atingirá, até 2012, cerca de US$ 250 bilhões 
somente nos EUA, e US$ 1 trilhão em todo o mundo.   
 
No ano passado, a consultoria americana Access Market International (AMI) avaliou o potencial 
desse mercado no Brasil. Os usuários residenciais de internet, segundo o estudo, gastarão US$ 
13 bilhões com tecnologia neste ano. Desse total, 60% será destinado a serviços de telecom, e 
o restante dividido entre acessórios, sistemas e atualização de equipamentos.   
 
Diversos fabricantes preparam seus lançamentos. No próximo mês, a Hewlett-Packard (HP) 
traz ao país um micro de mesa onde o monitor terá tela sensível ao toque (touch screen). 
"Uma máquina como essa muda o conceito do computador no ambiente doméstico", diz Valéria 
Molina, diretora de sistemas pessoais de consumo da HP Brasil. "O PC vai para a sala de estar 
e passa a ser o centro do entretenimento digital."   
 
A fabricante de chips Intel, uma das maiores interessadas na experiência da casa conectada, 
também prepara novidades. Em parceria com o Yahoo e a Samsung, a empresa lançará no 
país o "Widget Channel Framework". Trata-se de um "set-top box", uma caixinha que, uma 
vez plugada na TV, permite que o usuário navegue em diversos serviços de internet.   
 
Segundo Américo Tomé, gerente de novas tecnologias da Intel, a falta de padronização de 
sistemas e redes é algo que ainda atrapalha a integração de equipamentos de diferentes 
fornecedores, mas esses problemas começam a perder força à medida que tudo passa a se 
basear em comunicação via internet. "Esse movimento fica ainda mais claro com a 
disseminação das redes sem fio", diz.   
 
A convergência entre eletrônicos e equipamentos de informática também coloca em discussão 
qual deverá ser o dispositivo que tende a centralizar a gestão e o armazenamento de conteúdo 
na casa do usuário. De um lado estão companhias como Positivo Informática, Dell e HP, 
interessadas em fazer do computador o centro de integração digital. Do outro estão empresas 
como LG, Sony, Samsung e Panasonic, que tendem a levar o núcleo da casa conectada para a 
TV. "Já temos um modelo de 50 polegadas que armazena dados, acessa internet e integra a 
imagem de câmeras espalhadas pela casa, tudo por meio de um controle remoto", diz Marcelo 
Miake, gerente-geral de marketing da Panasonic.   
 
Há casos de quem opta por uma terceira via, como o da Apple. O Apple TV, que chegou ao 
país no primeiro semestre do ano, é uma caixa que funciona como um centro de mídia onde é 
possível armazenar conteúdo do PC e acessar, pela televisão, vídeos de sites como o YouTube.   
 
As iniciativas, segundo Osvaldo Barbosa de Oliveira, diretor-geral de mercado consumidor e 
on-line da Microsoft, mostram que a casa digital não é papo futurista. "Estamos falando de 
uma realidade", diz ele. Ainda que para poucos.   
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Limitação de banda larga é a principal barreira  
 
Computadores de última geração, "home theater", tela plana de 50 polegadas, áudio de 
primeira e um acervo infindável de conteúdo digital. Tudo muito bonito, mas nenhum desses 
equipamentos terá um desempenho satisfatório se o usuário deixar de conectar essa 
parafernália com uma rede de acesso à internet realmente rápida. Não tem muita escapatória. 
A internet, venha por cabo, rádio ou satélite, já começou a entrar na maioria dos 
equipamentos que compartilham conteúdo no ambiente residencial. E é aí que está o 
problema.   
 
Os fabricantes de equipamentos e sistemas sabem que, enquanto a internet rápida não se 
massificar - o que só virá com redução do preço e melhora na qualidade dos serviços -, o lar 
digital continuará como um espaço para a excentricidade de alguns, quando não um 
laboratório futurista para expor novidades em feiras de tecnologia. Nesse caminho, o Brasil 
está engatinhando, embora tenha demonstrado algum progresso nos últimos anos.   
 
Em 2001, havia apenas 343 mil conexões de banda larga no país. Quando o computador 
começou a se popularizar devido à queda de preços iniciada em meados de 2005, esse número 
saltou para 4,1 milhões de conexões. Em dezembro do ano passado, segundo uma pesquisa da 
IDC, patrocinada pela Cisco Systems, já havia 8 milhões de conexões rápidas no país. E o 



crescimento não pára. Nos primeiros seis meses deste ano, essa base cresceu 25%. Em junho, 
o país somava 10 milhões de conexões de alta velocidade, com 87,5% desses acessos 
realizados por usuários residenciais, já que as empresas optam por caminhos diferentes, como 
o acesso dedicado, via redes privadas.   
 
O volume é absolutamente pequeno corresponde a 4,6% da população do país, mas já seria o 
suficiente para cobrir milhares de casas digitais, não fosse a baixa qualidade dos acessos de 
banda larga. "O Brasil ainda tem problemas estruturais que afetam a estabilidade da rede, e 
isso limita muito esse mercado", diz Marcelo Miake, gerente-geral de marketing da Panasonic.   
 
Dos mais de 10 milhões de conexões rápidas, apenas 32,8% têm velocidade igual ou superior 
a 1 Mbps, capacidade básica para ter uma boa experiência na troca de conteúdo digital entre 
equipamentos. A maioria das pessoas (37%), no entanto, acessa a rede com conexões de até 
255 Kbps, desempenho que, para muitos, já nem pode ser classificado como de alta 
velocidade, devido ao volume de dados e à complexidade de sistemas que coexistem na rede 
mundial.  
 

 
Leia mais: 
 
Adoção de rede sem fio impulsiona venda de roteadores  
 
O jamaicano David Soares não resistiu em dar uma passada pela rua Santa Ifigênia, no centro 
de São Paulo, para conferir de perto um dos mais populares comércios de eletrônicos do país. 
Em sua visita, o vice-presidente mundial da NetGear, fabricante americana de equipamentos 
de internet, disse ter ficado surpreso ao ver, em alguns estandes, algumas pilhas de seus 
produtos à venda. "Não fizemos publicidade de nossos produtos até hoje, e mesmo assim já 
conseguimos registrar resultados empolgantes no Brasil", comentou. 
 
A NetGear é uma das empresas que, ao lado de multinacionais como D-Link e Linksys, tem 
brigado pelo mercado residencial de roteadores, o equipamento que virou "best-seller" entre 
os aparatos tecnológicos ao se aproveitar do crescente número de usuários de laptops, que 
passaram a instalar ferramentas de acesso sem fio à internet em suas residências. É um ciclo 
vicioso, com famílias adquirindo um segundo computador, celulares inteligentes e outros 
equipamentos que levam à necessidade de compartilhar a banda larga, um destino onde o 
roteador funciona como a porta de entrada.   
 
A NetGear, apoiada em redes de varejo, começou a oferecer seus produtos no país no início de 
2007. "Em menos de um ano vendemos 100 mil roteadores no país", diz Soares. O resultado 
foi suficiente para levar a companhia a transformar seu escritório de São Paulo no centro de 
negócios para a América Latina. "Pelo ritmo do mercado, acreditamos que há espaço para 
dobrar nossas vendas nos próximos 12 meses."   
 
Grandes empresas que sempre tiveram o foco voltado para o usuário empresarial passaram a 
investir em braços de negócios para tentar ganhar espaço na casa das pessoas. Foi o que fez a 
Cisco Systems, quando comprou a Linksys em 2003, para centralizar as inovações destinadas 
ao consumidor final. "Nosso carro-chefe é o roteador sem fio e a demanda por esse produto 
dobra anualmente, puxada pelo aumento de conexões", afirma Emerson Yoshimura, gerente 
regional da Linksys no Brasil.   
 
Segundo Yoshimura, a busca por roteadores é seguida pela de câmeras IP, que transmitem as 
imagens por redes de internet. As câmeras podem ser instaladas em locais que exigem 
vigilância a distância, ou seja, tudo o que for registrado pelo aparelho poderá ser visto em 
tempo real, pelo computador. "Com a crescente preocupação das pessoas em relação à 
segurança, as câmeras IP passaram a ser encaradas como mais um artifício para trazer 
tranqüilidade", explica Yoshimura. "O usuário já percebeu que esses produtos não se limitam a 
um público com alto poder aquisitivo." Roteadores podem ser encontrados no varejo com 
preço abaixo de R$ 100, enquanto as câmeras variam entre R$ 400 e R$ 1.500.   
 



A D-Link, que nos últimos anos teve a sua venda de roteadores atrelada aos pacotes de banda 
larga oferecidos por provedores de internet, tem buscado cada vez mais o contato direto com 
o consumidor. "Por um bom tempo nossa marca ficou disfarçada, pois não vendíamos 
diretamente para o cliente", comenta André Teixeira, gerente de produtos da D-Link. O 
objetivo da companhia é ampliar a venda direta, além dos contratos fechados com os 
provedores. Para além do ambiente residencial, o pequeno empreendedor deve impulsionar o 
mercado de roteadores, cujo movimento mundial deverá atingir US$ 9,2 bilhões neste ano.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B2. 


