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Nos próximos nove anos, o mercado nacional de tecnologia da informação (TI) vai movimentar 
aportes que podem chegar a US$ 200 bilhões por conta de fatores como economia aquecida e 
em ascensão, características demográficas e investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 
representando crescimento de 192%. Entre 2009 e 2010, o Brasil movimentou US$ 68,4 
bilhões em TI. No mercado global, o valor pode flutuar entre US$ 1,5 e US$ 3 trilhões. - Este 
cenário vai favorecer a ascensão do status do País à quinta maior economia do mundo; o Brasil 
atualmente ocupa a sétima posição no ranking mundial, de acordo com o Índice Brasscom de 
Convergência Digital (IBCD). 
 
No entanto, o Índice Brasscom, criado com o objetivo de avaliar o mercado brasileiro de TI, 
apontou que o Brasil possui pontuação 6,75 em 2010 (em uma escala de 0 a 10), crescimento 
de 15,4% em relação ao número obtido no estudo anterior, em 2008 (5,85). Pelos indicadores, 
o crescimento ainda é insuficiente para acompanhar as tendências globais.  
 
Um dos pontos destacados pelos realizadores da pesquisa é a banda larga: o preço ainda é 
considerado muito alto e o serviço, ineficiente. O Brasil conta hoje com 38,4 milhões de 
acessos à rede, dos quais somente 20% são de 2 megabits por segundo (Mbps) ou mais. E ao 
analisar o cenário regional, a situação é mais grave, prejudicando a inclusão digital. "A 
aceitação da banda larga é muito inferior no norte e nordeste por conta dos altos preços, com 
qualidade baixa", conta o diretor de Infraestrutura e Convergência Digital da Brasscom, Nelson 
Wortsman. 
 
As conexões de banda larga no País, por sua vez, tiveram um crescimento de 51,5% na 
comparação com março de 2011 para o mesmo período de 2010. São 38,4 milhões de 
conexões de banda larga, 20% das quais apresentam velocidade superior a 2 Mbps. 
 
Segundo o índice, o acesso à internet e a computadores atingiu 45% e 53% da população, 
respectivamente.  
 
A previsão da Brasscom é que o crescimento da demanda por banda larga aumente 35 vezes 
até 2019. Segundo estudo da AT Kearney, encomendado pela associação, os smartphones e 
tablets (computadores de mão) aumentaram 24 e 122 vezes, respectivamente, o tráfego da 
rede de internet. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 5 de maio. 2011, Primeiro Caderno, p. A9. 


