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No Japão, há serviço de Internet pelo menos 50 vezes mais rápido da metade do que é 
cobrado no Brasil 
 
Não tem jeito: você contrata o serviço de acesso à internet mais rápido de seu 
provedor e existem momentos em que ele parece muito lento. As aparências enganam, 
mas não neste caso. Ele é lento mesmo, bem abaixo do padrão internacional. Aqui, as 
velocidades mais comuns são de 300 ou 500 quilobits por segundo (kbps). Nos Estados 
Unidos, na Europa, no Japão e até na Coréia do Sul, a banda larga costuma ter 2 
mega-bits por segundo (Mbps) ou mais. Um megabit equivale a mil quilobits. Ou seja, 
o internauta estrangeiro navega pelo menos quatro vezes mais rápido que o brasileiro. 
 
E a banda larga brasileira não é só uma carroça. É uma carroça superfaturada. O 
serviço aqui, além de mais lento, é mais caro. No Japão, a Yahoo! Broadband, maior 
empresa de banda larga do país, cobra US$ 38 mensais por um acesso de 50 Mbps. No 
Brasil, um acesso de l Mbps custa US$ 90, incluindo o provedor, no caso a Telefônica - 
mais do que o dobro por uma conexão 50 vezes mais lenta. E não se trata de algo 
específico da Telefônica. Maior empresa de banda larga do País, ela é uma das mais 
agressivas em ofertas. 
 
"Muitas vezes é lento", afirmou a estudante de teatro Raphaela Santos, de 25 anos, 
sobre seu acesso de internet rápida. "Principalmente para receber fotos ou abrir várias 
páginas ao mesmo tempo." Há dois meses ela deixou a conexão discada. "Antes era 
um sufoco, mas até hoje demora para mandar e-mails com anexos." 
 
A banda larga usada por Raphaela é via linha telefônica, com a tecnologia chamada 
Asynchronous Digital Subscriber Line (ADSL) ou linha digital assíncrona do usuário. O 
assíncrono, na prática, quer dizer que a velocidade para mandar informações é menor 
que a de receber. O mesmo não ocorre no acesso pela rede de TV a cabo, que pode 
oferecer a mesma velocidade na ida e na volta. 
 
Não é à toa que o brasileiro está no topo da lista dos que mais ficam conectados à 
internet, segundo o Ibope. No acesso, a velocidade que os internautas locais 
enfrentam é pelo menos quatro vezes menor do que a disponível para os estrangeiros. 
E há gargalos que podem existir além do acesso, entre a operadora e a internet. 
 
Mas, para Marcelo Coutinho, diretor-executivo do Ibope Inteligência, uma coisa não 
tem a ver com a outra. "É uma bobagem, quanto mais fácil e mais rápido, mais tempo 
as pessoas ficam na internet", explicou Coutinho. "Na época do acesso discado, 
falavam a mesma coisa: que o brasileiro ficava mais na internet porque a qualidade da 
conexão aqui era pior." 
 
Da passagem da internet discada para a banda larga existe um incentivo, além da 
velocidade. Quando a cobrança é por pulsos, o internauta pensa duas vezes antes de 
ficar muito tempo conectado. Quando o preço é único, não se pensa em desligar. A 
não ser que a conexão seja tão rápida que permita fazer tudo o que quer em pouco 
tempo. 
 
"Às vezes, fico constrangido de falar qual é a velocidade da bandalarga no Brasil", 
afirmou o analista Luis Minoru Shibata, do Yankee Group, referindo-se às reuniões da 



empresa em outros países. "Um monte de gente no exterior fica incrédula", concordou 
Mauro Peres, diretor de Pesquisas e Análises da IDC Brasil. "Pensam que vivemos na 
selva." 
 
De acordo com o IDC Brasil, há cerca de 3 milhões de usuários residenciais de banda 
larga no Brasil. Em 2009, serão quase 10 milhões. "Com a capacidade ociosa de hoje 
daria para oferecer velocidade muito maior", disse Peres. Para ele, há três explicações 
principais para as diferenças de preço e performance: a infra-estrutura mais robusta lá 
fora, a competição ainda tímida aqui e a falta de escala do mercado brasileiro. 
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