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Á SE VÃO Q U A S E 15 A N O S DA PRIVATIZAÇÃO D A S TELECOMU

NICAÇÕES N O B R A S I L , e nesse tempo o país assistiu a uma 
transformação sem paralelo em sua competitividade. Consi
dere, então, o seguinte dado: no último mês de maio, quase 3 
milhões de novas linhas de celular foram habilitadas, segun
do a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatei). Hoje, 
existem 183,7 milhões de linhas em uso no país, ou 95,26 aces
sos para cada 100 habitantes. A sensação é que todas as pes

soas que conhecemos já têm um celular — e não falta muito tempo para que 
os números confirmem essa impressão. E os acessos móveis não são mais usa
dos simplesmente para telefonemas. Com o crescimento da cobertura da tec
nologia de terceira geração, as redes 3G, uma linha móvel torna-se cada vez 
mais uma alternativa de acesso à internet. A psicóloga paulistana Marcela 
Vieira comprou um iPhone para substituir o pesado notebook que carregava 
entre o consultório, o hospital e a fa

culdade onde dá aulas. "Consigo re
solver todos os problemas mais ur
gentes com um aparelho que cabe no 
bolso e está sempre conectado à in
ternet", diz Marcela. A realização da 
promessa do acesso sem fio à internet, 
a queda no preço dos computadores 
e o aumento das conexões de banda 
larga estão finalmente promovendo a 
esperada inclusão digital no país. 

E difícil subestimar a importância 
de uma população conectada. A in
clusão de dez assinantes de banda 
larga para cada 100 habitantes é capaz 

de aumentar a riqueza per capita de 
um país em 1,21%, no caso das nações 
desenvolvidas, e em 1,38%, no caso de 
países em desenvolvimento, de acor
do com um estudo do Banco Mundial. 
Esse é o principal motivo para o em
penho do governo brasileiro em levar 
adiante seu Plano Nacional de Banda 
Larga (PNBL). Embora os detalhes 
ainda não estejam claros, especial
mente no que diz respeito à partici
pação da renascida Telebrás, a expec
tativa é que a conectividade seja en
carada daqui para a frente como um 





serviço público de importância com
parável à luz elétrica ou ao saneamen
to básico. E isso se t raduz em uma 
movimentação econômica que pro
mete transformar o setor de tecnolo
gia da informação do país. "Estamos 
em um momento mágico: todos os 
fabricantes veem o Brasil como mer
cado estratégico", diz Ronaldo Mi
randa, diretor da divisão de TI da 
Samsung Brasil. "Mais de um institu
to de pesquisas prevê que o país será, 
em breve, o terceiro maior mercado 
de PCs do mundo, atrás apenas da 
China e dos Estados Unidos. Isso mo
tiva as empresas e incentiva a entrada 
de novas companhias no país." 

O principal foco de crescimento são 
os PCs. Cinco anos atrás, foram ven
didos 6,7 milhões de unidades no país. 
Neste ano, a previsão é que as vendas 
sejam quase o dobro desse total: 12,8 
milhões de computadores, de acordo 
com os cálculos de Luciano Crippa, 
coordenador de pesquisas da IDC 
Brasil, ins t i tu to de pesquisas que 
acompanha a indústria tecnológica. 
Graças às reduções tributárias pro
movidas pelo governo nos últimos 
anos, à valorização do real diante do 
dólar e ao enorme mercado potencial 
brasileiro — que estimula a competi
ção entre as empresas nacionais e as 
gigantes estrangeiras, como Dell e HP 

—, as perspectivas são de crescimen
to sustentado por um bom tempo. "Os 
brasileiros são diferentes dos com
pradores de tecnologia de outros paí
ses emergentes", afirma Cássio Tietê, 
gerente de marketing da Intel Brasil. 
"Quem compra um computador pela 
primeira vez já teve experiência em 
alguma Ian house, ou no trabalho, ou 
na casa de um amigo." A sofisticação 
dos consumidores daqui acompanha 
o movimento que se desenha no mer
cado internacional: uma preferência 
cada vez maior por computadores 
portáteis — notebooks e netbooks -
em detrimento dos PCs de mesa. Para 
alguns analistas, isso deve aumentar 





tativa, diz Barbosa, é que o Plano Na
cional de Banda Larga permita que 
mais compradores de PC de primeira 
viagem possam se conectar à rede. 

COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Mesmo sem as definições sobre o 
PNBL, os negócios baseados na inter
net vêm apresentando taxas de cres
c imento formidáveis. O comércio 
eletrônico cresceu 30% no ano passa
do em relação a 2008. A maior empre
sa do setor, a B2W, dona das marcas 
Americanas.com e Submarino, entre 
outras, foi eleita a melhor empresa do 
varejo de 2 0 0 9 nes ta edição de 
MELHORES E MAIORES. A compa
nhia, dona de um faturamento de 2,8 
bilhões de dólares no ano passado, foi 

a que mais gerou riqueza por empre
gado e ficou entre as cinco mais ren
táveis. No setor de indústria digital, o 
título de melhor de 2009 foi para o 
UOL, que nasceu como provedor de 
acesso e portal de conteúdo mas 
atualmente tem receitas importantes 
vendendo serviços como pagamentos 
e hospedagem para companhias de 
pequeno e médio porte. Em 2009, o 
UOL teve receitas de 501,8 milhões 
de dólares. Ambos os casos mostram 
que, apesar do caminho que o Brasil 
ainda tem a trilhar na universalização 
da internet, o mundo digital já repre
senta um negócio de peso na econo
mia do país. Isso é especialmente 
verdade quando se imagina o poten
cial da entrada das classes C e D no 

varejo eletrônico. "Os consumidores 
de baixa renda têm cada vez menos 
medo de comprar online, pois existe1 

uma nova geração que é alfabetizada 
na internet e já cresceu conectada", 
diz Alessandro Gil, diretor de marke
ting da Ikeda, uma desenvolvedorade 
sistemas de comércio eletrônico. A 
UltraFarma, rede de farmácias popu
lares e uma das clientes da Ikeda, tem 
uma sólida operação de vendas online 
— ou talvez o mais correto seja dizer 
um pouco online, um pouco offline. 
Como são muitos os clientes que não 
têm cartão de crédito, uma das formas 
de pagamento é prosaica: o motoboy 
recebe o cheque na hora da entrega. 
Aos poucos, e com jeitinho brasileiro, 
a inclusão digital se impõe. • 

http://Americanas.com
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