


Na velocidade 
da banda larga 
ESTUDO DIVULGADO PELA F E D E R A Ç Ã O DAS I N D Ú S T R I A S DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO REVELA QUE O SETOR T A M B É M SOFRE COM A MÁ QUALIDADE DA 

BANDA LARGA NO BRASIL 

Se você tem internet em casa sabe que a re

alidade no Brasil é que se paga caro por 

um serviço que deixa muito a desejar. Ago

ra imagine o quanto isso afeta as indústrias, por 

exemplo. Para quantificar as inúmeras reclama

ções feitas por empresários em relação ao servi

ço, a Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro (Firjan) realizou um estudo, divulgado 

recentemente, que revela que 75% das empresas 

fluminenses não estão satisfeitas com a relação 

entre a velocidade da banda que as operadoras 

de telefonia oferecem e a utilizada no dia a dia. 

Das 40 maiores empresas do Rio que foram ouvi

das, 54,2% dizem que a velocidade oferecida pelas 

operadoras é fraca; 16,7% consideram muito fraca. 

Uma das conclusões a que se chega é que a 

banda larga no Brasil é uma das piores e mais ca

ras do mundo. "De fato, o serviço de banda larga 

no Brasil está entre os mais caros do mundo", diz 

Cristiano Prado, gerente de Novos Investimentos 

e Infraestrutura do Sistema Firjan. "A comparação 

internacional, considerando a tecnologia DSL, 

que é a mais utilizada no Brasil e no mundo, re

vela que o custo da banda larga no Brasil é mui

to superior ao de diversos países. Na velocidade 

de 1 Mbps, o custo brasileiro é 150% superior ao 

observado no Canadá, 238% superior ao do Méxi

co e 348% acima do da Alemanha. Na velocidade 

de 10 Mbps, o custo do serviço no Brasil é bem 

mais competitivo, mas ainda assim mais caro que 

em países como Alemanha, Chile e Portugal." A 

qualidade também é um problema na análise de 

Prado. "Pesquisa do Sistema Firjan junto a CIOs 

de grandes empresas nacionais e internacionais 

revela que a baixa capilaridade e as constantes in

terrupções obrigam as empresas a adotar planos 

de contingência, o que aumenta seus custos e, 

por sua vez, reduz sua competitividade", continua. 

"A solução é aumentar a oferta de links dedica-

dos, que garantem níveis mínimos de velocidade, 

qualidade e disponibilidade da banda oferecida." 

CARGA TRIBUTÁRIA 
Também responsável por muitos dos ou-

tros problemas do país, a alta carga tributária 

é um dos maiores entraves para o setor. "A 

carga tributária é um grande problema hoje 

para o desenvolvimento do setor", diz Prado. 



IND ICADORES TECNOLOG IA 

"NA VELOCIDADE DE 1 
MBPS, O CUSTO BRASILEI
RO É 150% SUPERIOR AO 
OBSERVADO NO CANADÁ, 
238% SUPERIOR AO DO 
MÉXICO E 348% ACIMA 
DO DA ALEMANHA. NA 
VELOCIDADE DE 10 MBPS, 
O CUSTO DO SERVIÇO NO 
BRASIL É BEM MAIS COMPE 
TITIVO, MAS AINDA ASSIM 
MAIS CARO QUE EM PAÍSES 
COMO ALEMANHA, CHILE E 
PORTUGAL." 

"Uma comparação com outros 29 países 

feita no estudo revela que o Brasil é o 

país com a carga tributária mais alta 

e isso tem impacto direto e mui

to negativo sobre a competitivi

dade industrial. Aqui, a carga 

tributária chega a 40%, mui

to superior a encontrada na 

Argentina (27%), Portugal 

(21%), França (20%), Coréia 

do Sul (10%) e lapão (5%)." 

Cristiano Prado, gerente 
de Novos Investimentos 
e Infraestrutura do 
Sistema Firjan. 

O PLANO 

Prado lembra que hoje 

no Brasil discute-se o 

Plano Nacional de Banda 

Larga (PNBL) que, dentre 

outras medidas, visa de

sonerar o serviço de banda 

larga popular (com velo

cidade de até 1 Mbps) para 

os domicílios. "Na prática, 

isso acontecerá com a e l imi 

nação da incidência de tributos 

federais (PIS/COFINS) e estaduais 

(ICMS) sobre os clientes domic i l ia -

res com planos de até R$ 30,00", expl i 

ca. "A medida vai na direção correta, mas 

infelizmente não atende ao setor empresa

rial. Precisamos ter uma medida semelhante no 

PNBL que contemple as necessidades das em

presas: por exemplo, a eliminação de impostos 

em planos empresariais de 10 Mbps e 100 Mbps. 

Por fim, é importante dizer que a alta tributação 

afeta não só o serviço de banda larga, mas toda 

a cadeia de equipamentos, o que mais uma vez 

onera as empresas e impacta em sua competiti

vidade frente aos concorrentes internacionais." 

Um estudo do Banco Mundia l aponta que 

a cada 10% do crescimento na capilaridade da 

banda larga o PIB aumenta 1,2%. Esse mesmo 

estudo diz que a cada percentual a mais de in

ternet, a geração de emprego também aumenta. 

Na opinião de Prado, não há dúvidas de que a 

transformação de expansão da banda larga em 

crescimento econômico dependa da participa

ção do setor empresarial. "Para avançar, preci

samos resolver três pontos básicos referentes 

ao serviço de banda larga: disponibi l idade, me

lhoria da qualidade/velocidade e preço", explica. 

"Para isso, é necessário investir em tecnologia 

e infraestrutura, principalmente na expansão de 

linhas troncais de fibra ótica e de suas ramifi

cações até a 'última milha ' . É essencial que as 

grandes concentrações econômicas e industriais 

do país d isponham de serviços de banda larga e 

link dedicado com qual idade mundial. Por fim, 

não basta apenas oferecer o serviço e garantir 

sua qualidade, é pr imordial que o seu preço seja 

competitivo internacionalmente." 

Apesar da constatação desses dados e da cer

teza de que o desenvolvimento de um país tam

bém passa pela qualidade de suas conexões, 

pouca coisa mudou em relação a esses serviços 

no Brasil nos últimos tempos. Prado acredita que 

a resposta das operadoras de telecomunicações 



BALANÇO DA BANDA LARGA 

Em maio foram apresentados dados do 
ano passado e do primeiro trimestre de 
2011 sobre a banda larga fixa e a banda 
larga móvel, no Brasil e no mundo. Os 
responsáveis pelo estudo foram a Huawei, 
líder mundial em soluções para redes de 
telecomunicações, e a Teleco, consultoria 
especializada em telecomunicações. 
Entre os dados mais relevantes estão: 

-» Mundialmente o número de acessos 
da banda larga fixa cresceu 17,8% em 
2010 e a banda larga móvel cresceu 
33,7%, atingindo o total de 800 milhões de 
clientes 3G no fim do ano passado. 

-» No Brasil os acessos 3G chegaram 
a 18,9 milhões em 2010, um aumento 
de 170%. A diferença de acessos 
de banda larga móvel e fixa foi ampliada. 
A móvel cresceu 138% no ano passado 
contra 21% da banda larga fixa. 

-» Apesar desses avanços, 
a densidade de 12,6 acessos/100 
habitantes, no primeiro trimestre de 
2011, da banda larga móvel no país 
ainda está abaixo da média mundial. 

-> A expectativa para o final de 2011, 
seguindo esse ritmo de crescimento, 
é alcançar 32 milhões de acessos 
em banda larga móvel e 17 milhões 
em banda larga fixa. 

-» Em relação aos planos de serviços, 
os de menor custo na banda larga fixa 
são oferecidos por R$ 29,80 com 
velocidade de 1 Mbps. Na banda larga 
móvel, as operadoras, em geral, adotam a 
forma de cobrança por volume de dados, 
que varia desde R$ 9,90 para o consumo 
de 10 MB até R$ 109,90 para 10 GB. 

às demandas das empresas depende da realiza

ção de grandes investimentos em tecnologia e 

infraestrutura. "Questões que podem contribuir 

para acelerar essa resposta são avançar na deso

neração fiscal e na inclusão de metas para o for

necimento de internet ao mercado empresarial, 

e não somente ao mercado doméstico, no Plano 

Nacional de Banda Larga", explica. "Nesse senti

do, é essencial a contribuição do setor empresa

rial na discussão, de forma a garantir que suas 

necessidades possam ser atendidas, se refletindo 

em maior competitividade das empresas." 

Em um evento realizado na sede do sistema 

Firjan as operadoras demonstraram estar cientes 

das questões e afirmaram que pretendem investir 

para atender à demanda das empresas. "Porém, é 

preciso que esses planos de investimento façam 

parte, de forma institucionalizada, da agenda do 

setor, passando a constar no PNBL, do PGMU III 

(Plano Geral de Metas para a Universalização) e 

do PGMC (Plano Geral de Metas de Competição), 

estes últimos ainda em fase de aprovação", diz 

Prado. "É importante ressaltar que já houve um 

grande avanço, o estabelecimento da comunica

ção do setor empresarial com o governo e com 

as operadoras. Esse é o primeiro passo para o 

reconhecimento definitivo de que acesso a ban

da larga de forma competitiva e irrestrita pelas 

empresas é tão importante quanto o acesso a 

insumos 'tradicionais', como água e energia. E é 

esse reconhecimento que permitirá a construção 

de propostas conjuntas, factíveis de serem imple

mentadas e que possam atender às demandas 

empresariais do país." • 

Text Box
Fonte: Cardnews Magazine, São Paulo, ano 16, n. 183, p. , junho 2011.




