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Banda larga Número de acessos cresceu 5,4% no primeiro semestre, mas sob ritmo mais lento que em 2012

País tem 27 milhões de conexões à internet
Gustavo Brigatto
De São Paulo

As conexões à internet via ban-
da larga fixa e móvel no Brasil ti-
veram um crescimento de 5,4%
no primeiro semestre, chegando
a 27,2 milhões. O avanço foi me-
nor do que o registrado no mes-
mo período do ano passado,
quando foi registrado um per-
centual de 9,3%. Os números fo-
ram divulgados ontem pela em-
presa de pesquisa IDC em um le-
vantamento feito por encomen-
da da fabricante de equipamen-
tos de rede C i s c o.

Segundo Samuel Rodrigues,
analista da IDC, existem duas ex-
plicações para a desaceleração. A
primeira seria a maturidade do
mercado de banda larga fixa, que
começa a apresentar um cresci-
mento mais lento do que o regis-
trado em períodos anteriores, pu-
xando os números para baixo. A
outra seria a base de dados da
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), usada para fazer
o estudo. Como os dados são en-
tregues à agência pelas operado-
ras, disse Rodrigues, podem ocor-
rer mudanças em determinados
momentos, seja porque elas cor-

rigiram dados errados, ou por-
que fizeram a chamada limpeza
de base, que significa tirar dos re-
gistros os números inativos.

Na avaliação por tipo de cone-
xão, o maior avanço no acesso à
banda larga no primeiro semes-
tre veio das conexões móveis,
com expansão de 8,7%, totalizan-
do 7,2 milhões. As conexões fixas
aumentaram 4,5%, para 20 mi-
lhões. Segundo Rodrigues, uma
conexão é usada em média por
três pessoas, o que faz com que o
número de internautas no Brasil
fique em 80 milhões de pessoas.

O levantamento leva em consi-

deração as conexões residenciais
e os modens de banda larga mó-
vel usados com planos pós-pagos.
Não estão inclusos os acessos fei-
tos por meio de smartphones,
modens usados no modelo pré-
pago nem conexões entre máqui-
nas (M2M, na sigla em inglês).

No primeiro semestre, a velo-
cidade média das conexões no
país ficou em 4,88 megabits por
segundo (Mbps), um avanço de
209 kilobits por segundo (Kbps)
no período de seis meses. Na
comparação anual, o acréscimo
foi de 556 Kbps. Segundo Rodri-
gues, a oferta de pacotes com ve-

locidades mais altas a preços
mais competitivos influenciou
nisso. As operadoras, diz ele, es-
tão concentrando suas ofertas
nos pacotes de 2 Mbps e nos su-
periores a 5 Mbps. O preço médio
do acesso ficou em R$ 64 no pri-
meiro semestre do ano.

Até o fim do ano, a estimativa
da IDC é que o número de cone-
xões à banda larga no Brasil che-
gue a 28,4 milhões. Sobre essa
base a projeção é de crescimento
de 54%, para 43,7 milhões em
2017. Nesse cenário futuro, as co-
nexões móveis vão representar
36% do total da banda larga no

Brasil, ante 26,5% deste ano.
Com relação às conexões fixas,

a IDC estima que os acessos com
velocidade superior a 2 Mbps se-
rão 72% do total, comparado aos
cerca de 60% hoje. A oferta de pla-
nos com velocidades mais altas
por parte das operadoras e o
avanço no uso da fibra óptica se-
rão os catalisadores desse avanço.

Quanto aos dispositivos co-
nectados à internet, a estimativa
é que o número de notebooks,
computadores de mesa e tablets
passe de 83 milhões de unidades
no fim de 2013 para 109 mi-
lhões em 2017.

Despesa financeira faz lucro da TIM cair 15,6%
Te l efo n i a
Daniele Madureira
De São Paulo

A operadora de telefonia TIM re -
gistrou lucro líquido de R$ 315 mi-
lhões no terceiro trimestre do ano,
o que representou queda de 15,6%
em relação ao mesmo período do
ano anterior. A retração foi supe-
rior à prevista por analistas consul-
tados pelo Va l o r , que tinham uma

expectativa de estabilidade ou de
queda de até 7,6% no lucro líquido.
Segundo a companhia, a retração
está relacionada ao resultado fi-
nanceiro líquido, que apresentou
aumento de despesas financeiras.

No trimestre, a receita líquida
da companhia somou R$ 5,08 bi-
lhões, com alta de 7,6% em relação
ao mesmo período do ano passa-
do. O número está em linha com as
previsões de analistas consultados
pelo Va l o r , que previram alta entre

6,3% e 8,9% no indicador.
O lucro antes de juros, impostos,

depreciação e amortização (Ebit-
da) fechou a R$ 1,25 bilhão, com al-
ta de 4,2% em relação ao mesmo
período do ano anterior. A mar-
gem Ebitda fechou em 24,6%, o que
representa uma queda em relação
à margem de 25,5% do terceiro tri-
mestre do ano passado. Analistas
apontavam que a empresa teria
maiores despesas com vendas, em
meio a um cenário macroeconômi-

co mais fraco. A receita média por
usuário (Arpu) ficou em R$ 18,60,
queda de 1,6% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

Os investimentos em bens de ca-
pital (Capex) da operadora soma-
ram R$ 1,17 bilhão no trimestre, o
que representa uma alta de 52,3%
sobre os R$ 772 milhões do mesmo
período do ano passado. Na Bolsa
de Valores de São Paulo (BM&FBo-
vespa), a ação da TIM encerrou on-
tem a R$ 11,48, com alta de 0,17%.

Motorola terá aparelho modular
De São Paulo

A fabricante de celulares Moto -
rola, que agora pertence ao Goo -
gle, anunciou ontem o projeto Ara,
uma iniciativa para desenvolver
aparelhos modulares, que podem
ser totalmente personalizados pe-
lo usuário. A empresa foi além da
possibilidade de escolha de cor e
espaço para armazenar arquivos,
opções já disponíveis pelo site Mo-
to Maker. Agora, entrarão itens

mais complexos, como a tela, o te-
clado e uma bateria extra.

Segundo a companhia, a ideia é
ter uma base, batizada de endoes-
queleto, ou somente endo, que po-
de ser equipado com diferentes
módulos ao gosto do consumidor.
A plataforma será gratuita e pode-
rá ser modificada por qualquer
pessoa sem a necessidade de paga-
mento de licença. O projeto está
sendo conduzido há cerca de um
ano pelo grupo de projetos de tec-
nologia avançada da Motorola.

“Queremos fazer pelo equipa-
mento o que o sistema operacio-
nal Android fez pelo software:
criar um ecossistema de desenvol-
vimento vibrante, reduzir as bar-
reiras de entrada, acelerar o ritmo
da inovação e reduzir prazos de
c r i a ç ã o”, disse Paul Eremenko, do
grupo de pesquisa avançada no
blog oficial da fabricante. Uma
versão de testes do sistema de de-
senvolvimento dos módulos será
lançada até o início de 2014. (GB)
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