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A crise não vai impedir o Brasil de atingir a meta de 15 milhões de conexões em 2010, 
estabelecida pelo Barômetro Cisco de Banda Larga. Ao contrário, o País tem tudo para se 
antecipar e chegar aos 15 milhões um ano antes, a despeito de o mercado de computadores 
correr paralelamente e ter perspectiva de redução este ano.  
 
A projeção é da consultoria IDC, que elabora o barômetro de banda larga para a Cisco, 
baseado no crescimento de 45,9% constatado no número de conexões em 2008, com 9,83 
milhões fixas e 1,98 milhão móveis, totalizando 11,82 milhões de acessos de banda larga, 
afirmou o gerente geral do IDC, Mauro Peres, que prevê redução do crescimento para 30% 
este ano. "Estamos a 3 milhões da meta e vamos atingi-la mesmo com crise", afirmou. Os 
9,83 milhões de acessos fixos registraram avanço de 12,6% em relação a junho de 2008, 
quando havia 8,7 milhões, e 31,2% quando comparado com dez/2007.  
 
"Para o presidente da Cisco, Rodrigo Abreu, "os 15 milhões eram um desafio mas as vendas de 
PCs e de acessos se aceleraram tanto que a meta ficou tímida demais". A edição atual do 
barômetro é a primeira a capturar os efeitos da crise, e o que se viu foi uma redução menor do 
que se imaginava do avanço, constatando crescimento de dois dígitos e o surgimento de novas 
alternativas de oferta de serviços e de tecnologia.  
 
Abreu, da Cisco, lembrou que a penetração ainda é baixa em relação a vizinhos da América 
Latina e a nações desenvolvidas. Enquanto o Brasil tem penetração de 5,2%, Uruguai registra 
6,5%; Argentina 7,8%, Chile 8,5%, e alguns europeus, mais de 30%.  
 
Previsão para 2009Há boas perspectivas de o crescimento ser mantido, afirmou Abreu, em 
função de fatores básicos entre os quais a manutenção do crédito, sistema financeiro sólido, 
incentivos de impostos no setor de computadores e estímulos regulatórios, nos quais se inclui 
a construção do backhaul (infra-estrutura que as operadoras terão de implantar nas escolas).  
 
Geografia desafia  
 
A cobertura geográfica é um desafio importante devido às dimensões continentais do País e à 
concentração que se constata no Estado de São Paulo. Em dezembro último, o Norte contava 
com apenas 5,3% das conexões de banda larga, cabendo 5,7% ao Nordeste, 8,5% ao Centro-
Oeste, 19,3% ao Sul, 21,3% ao Sudeste, e 39,8% a São Paulo.  
 
A chegada da banda larga móvel no ano passado deve alterar essa realidade, facilitando a 
oferta dos serviços nas localidades distantes onde não há conexões fixas.  
 
Peres, do IDC, prevê que a pesquisa passe a identificar esses locais que centralizarão o 
crescimento futuro.  
 
A penetração de acessos por cem habitantes alcançou 5,16% em dezembro de 2008, contra 
4,6% em junho. A penetração nos lares registrou 15,94% contra 13%.  
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