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Especial | Te l e c o m u n i c a ç õ e s

Mercado País já tem mais de 105 milhões de pessoas conectadas à rede

Internet bate recordes e
cresce nas classes C, D e E

Fonte: Nielsen Ibope

.com.br
Avanço da internet no Brasil – Domicílios ligados na web (em milhões) 
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Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

A internet no Brasil não é mais
a mesma. Recentemente, ultra-
passou a marca de 105 milhões
de usuários, a metade pertencen-
te às classes C, D e E. O crescimen-
to movimenta uma cadeia bilio-
nária de negócios, com reflexos
que vão da ponta do consumo
aos investimentos em infraestru-
tura. Só o e-commerce de bens de
consumo deve fechar o ano com
faturamento em torno de R$ 28
bilhões, 25% mais do que no ano
passado, um volume movimen-
tado por cerca de 50 milhões de
consumidores virtuais.

A estimativa da E-bit é de algo
próximo dos 70 milhões de pedi-
dos, com ticket médio perto de
R$ 360, distribuídos entre 25 mil
e 30 mil lojas formalmente esta-
belecidas. Dois destaques apon-
tados pelo diretor geral Pedro
Guasti no estudo Webshoppers
são as redes sociais, responsáveis
por 5% das compras virtuais, e a
mobilidade, com 3,6%. “Há dois
anos era menos de 1%”, diz. O
presidente da Câmara-e.net, Ger-
son Rolim, aponta o crescimento
da presença da classe C. “A faixa
de maior destaque nos últimos
cinco anos é a de pessoas com ga-
nhos de até R$ 3 mil por mês”.

Os números da Nielsen Ibope
refletem o gosto do brasileiro pe-
las redes. O alcance da categoria
Comunidades, que engloba re-
des sociais, fóruns, blogs, micro-
blogs, bate-papos e sites de rela-
cionamento, chega a 83% dos
usuários, bem à frente do segun-
do colocado entre os países em

que a pesquisa é realizada – a
França, com 72,6%. Eles dedicam
ao segmento 11h12 mensais,
bem mais do que aos portais
(2h15) e aos buscadores (1h25).
Na Alemanha, segunda no ran-
king, são 7h29.

Segundo o analista José Cala-
zans, hoje o brasileiro gasta em
média 50 horas por mês na inter-
net, contra 40 horas em 2009.
Além da classe C, ele destaca o
crescimento de segmentos como
donas de casa no perfil do usuá-
rio nos últimos anos, estimula-
das por equipamentos trazidos
para o lar por pessoas mais jo-
vens. “São quase 5 milhões de
usuárias ativas”, diz.

A pesquisa TIC Domicílios e
Empresas 2012, do Comitê Ges-
tor da Internet (CGI.br), compro-
va o crescimento no uso da inter-
net. Mas indica algumas barrei-
ras. Embora a penetração nos do-
micílios tenha passado de 18%
em 2008 para 40% no ano passa-
do, nas áreas rurais a presença da
rede alcança apenas um em cada
dez domicílios e ainda há dispa-
ridades regionais, com a cober-
tura ficando em 21% no Norte e
27% no Nordeste – que, no entan-
to, apresentou o maior cresci-
mento entre as regiões, 27%.

Entre as classes sociais, en-
quanto a penetração em domicí-
lios de classe A passou de 91% pa-
ra 97% em quatro anos, na classe
B foi de 58% a 78%, enquanto na C
mais que dobrou – de 16% em
2008 para 36% em 2012. “A prin-
cipal barreira ainda é o custo”,
diz Alexandre Barbosa, do
NIC.br, responsável pelo estudo.

Segundo ele, 44% dos usuários

não possuem o serviço no domi-
cílio por não ter como pagar, en-
quanto 25% acessam de algum
outro local e 11% simplesmente
não têm a habilidade necessária.

O estudo mostra que entre as
empresas as tecnologias de com-
putadores, internet e banda lar-
ga estão praticamente universa-
lizadas, mas principalmente pa-
ra atividades básicas, como e-
mail, busca de informações e uso
de serviços de governo eletrôni-
co. Só 55% têm sites, a maioria
oferecendo informações institu-
cionais, e 16%, vendas pela inter-
net. Mas 36% têm páginas em re-
des sociais. “O uso de software
para modificar processos e adi-
cionar valor à cadeia ainda é bai-
x o”, aponta Barbosa.

O crescimento da banda larga
é outro indicador da vitalidade
da internet no país. O estudo Ba-
rômetro Banda Larga 2.0, da Cis -
c o, contabilizou 25,8 milhões de
conexões de banda larga no país
no ano passado, 18,6% mais que

em 2011. A velocidade média al-
cançou 4,68 Mbps, com migra-
ção de consumidores para pla-
nos de banda larga com veloci-
dade maiores – no final do ano
passado, 42% das conexões fixas
eram de 10 Mbps ou mais. A esti-
mativa é que em 2017 o número
supere 42,6 milhões de conexões
no total, com 52% da população
conectada, acima da média mun-
dial (48%).

A estimativa é que o tráfego IP
dobre em cinco anos, com taxa
de crescimento anual composta
de 17%. O desempenho se espe-
lha nas receitas das operadoras.

De acordo com Eduardo Tude,
dirigente da consultoria Te l e c o,
no primeiro semestre o fatura-
mento das operadoras com ban-
da larga fixa atingiu R$ 13,5 bi-
lhões, mais da metade dos R$
25,4 bilhões obtidos em 2012.
Na banda larga fixa, foram R$
4,7 bilhões nos primeiros seis
meses de 2013, ante R$ 9 bilhões
no ano passado.

País corre risco
de apagão de
mão de obra
Ana Luiza Mahlmeister
Para o Valor, de São Paulo

O risco de o Brasil sofrer um
apagão de mão de obra na área
de tecnologia da informação e
comunicação é uma ameaça
concreta. A demanda por esses
profissionais excederá a oferta
em 32% para o ano de 2015, che-
gando a uma lacuna de 117,2
mil trabalhadores especializa-
dos em redes e conectividade,
aponta um estudo da consulto-
ria IDC, encomendado pela Cis -
co na América Latina.

O estudo analisou a disponibi-
lidade de profissionais capacita-
dos entre os anos 2011 e 2015,
em oito países da região: Argen-
tina, Brasil, Chile, Colômbia, Cos-
ta Rica, México, Peru e Venezuela.
“Os dados são alarmantes pois li-
mita a expansão de planos de ne-
gócios e de acesso a mais serviços
pela população”, afirma Flávio
Provedel, gerente de responsabi-
lidade social da Cisco.

O quadro pode se agravar com
a Copa do Mundo 2014 e a Olim-
píada 2016 com o aumento dos
investimentos em tecnologia no
governo e empresas. A lacuna de
profissionais no Brasil em 2011
foi de aproximadamente 39,9
mil trabalhadores, o equivalente
a 20% entre oferta e demanda de
mão de obra. A maior escassez
ocorreu na chamada rede essen-
cial, como segurança, telefonia IP
e redes sem fio, com a falta de
23,6 mil profissionais ou 17%. O
Brasil aparece como o segundo
país com dificuldades para en-
contrar candidatos tecnicamen-
te qualificados, ficando atrás
apenas do México.

Uma das estratégias para
atrair e reter mão de obra é con-
tar com academias próprias de
formação. A Cisco criou o Cisco
Net Academy, que treina alunos
de engenharia em um ciclo de
cinco anos e já formou 340 alu-
nos no Brasil. “Sentimos falta
não só de profissionais para so-
luções sofisticadas como cons-
trução de redes em um data cen-
ter, como também de pessoas
com conhecimento de redes es-
senciais”, diz Provedel.

Monica Herrero, CEO da Stefani -
ni, não vê risco de apagão, mas
aponta que existem lacunas de for-
mação a serem preenchidas. A em-
presa conta com um programa
próprio chamado Desenvolvimen-
to Acelerado, que capta talentos
em faculdades como Fundação
Getúlio Vargas, Escola de Enge-
nharia da USP e Insper. “Nosso foco
é complementar o aprendizado
capacitando o profissional em ha-
bilidades mais específicas tendo
como porta de entrada o estágio”,
afirma Mônica.

A formação está no radar do
governo federal com a criação do
Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pro-
natec) no ano passado. De acor-
do com Marco Antonio de Olivei-
ra, secretário da educação e tec-
nologia do MEC, o ministério re-
cebe informações sobre a de-
manda por profissionais de enti-
dades como a Febratel (Federa-
ção Brasileira de Telecomunica-
ções) e o Ministério das Comuni-
cações para a formatação dos
cursos. A meta do governo para o
setor de tecnologia e telecomu-
nicações é ter 64,5 mil alunos
matriculados até 2014.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 out. 2013, Especial Telecomunicações, p. F5.




