
A corrida atrás
da banda larga
A internet de alta velocidade cresce
rapidamente — mas a base de usuários
da rede ainda é pequena no país

Flávio de Carvalho Serpa

O
CRESCIMENTO DA INTERNET
rápida no Brasil é vertigi-
noso. No ano passado, o
mercado de banda larga
cresceu 80% em relação a

2003. Faturou 884 milhões de dólares e
atingiu 2.4 milhões de assinantes, segun-
do a consultoria Frost & Sullivan. A pre-
visão é que essa corrida não pare. Em
2010, os 7.4 milhões de clientes deverão
gerar um faturamento de 2,7 bilhões de
dólares. Essas cifras representam uma
enorme oportunidade para negócios que
vão do comércio eletrônico à venda de no-
vos serviços digitais. Mas também signi-
ficam desafios para as empresas de mídia
e entretenimento e para as próprias ope-
radoras de telefonia.

"O serviço de banda larga é um dos
pilares da estratégia de negócios da Te-
lefônica", afirma Manoel Amorim, dire-
tor-geral da empresa. "Planejamos ter-
minar 2005 com 1,3 milhão de assinatu-
ras." Incluindo todos os tipos de prove-
dores, o Brasil terminará o ano com 4.21
milhões de acessos rápidos, dos quais
85% serão providos pelas tradicionais li-
nhas telefônicas. O restante cabe às re-
des de TV a cabo e à transmissão via rá-
dio. O potencial de crescimento da ban-
da larga pode ser medido pela conversão
das velhas linhas em vias digitais. Me-
nos de 10% das linhas das operadoras fi-
xas são capazes de oferecer acesso de in-
ternet em alta velocidade. Ainda há, por-



tanto, um enorme espaço para expansão.
Mas a banda larga não afeta apenas o

negócio das operadoras. Gravadoras e es-
túdios de Hollywood travam uma batalha
mundial contra os programas de compar-
tilhamento de músicas e filmes, um dos
principais motivos por trás do crescimen-
to do acesso veloz. Um fenômeno cultu-
ral e mercadológico como o iPod jamais
teria existido sem as conexões rápidas pa-
ra transferir músicas pelo computador.
Mídias tradicionais, como jornais, revis-
tas e TVs, também são radicalmente afe-
tadas pelo aumento na velocidade da co-

nexão. De acordo com pesquisa da For-
rester Research com quase 70 000 cana-
denses e americanos, os internautas estão
trocando cada vez mais a tela da TV pe-
la do computador. Usuários de banda lar-
ga diminuíram em até 2 horas por sema-
na o tempo gasto diante da TV — aberta
ou paga. A oferta de conteúdos multimí-
dia na web, incluindo programas de TV
feitos especialmente para internet, tam-
bém cresce em ritmo acelerado.

O mesmo fenômeno já acontece no
Brasil. Uma pesquisa recente do Ibo-
pe/NetRatings mostrou que os brasilei-
ros chegam a ficar 17 horas por mês ca-
ra a cara com os PCs, a mais alta média
registrada nos 11 países monitorados pe-
lo NetRatings. "Os brasileiros que aces-
sam a internet de casa têm uma caracte-
rística muito marcante: a procura dos me-
canismos de comunicação na internet",
diz Alexandre Magalhães, responsável
pelos dados do Ibope/NetRatings no Bra-
sil. "O uso de comunicadores instantâ-
neos, como Messenger e ICQ, é o maior
entre todos os países da nossa amostra."
Os brasileiros também estão se acostu-
mando a comprar pela rede. Excluindo
os sites de leilão, passagens aéreas e ven-
das de carros, estima-se que as vendas
online cheguem a 2,3 bilhões de reais
neste ano. segundo a consultoria e-Bit.
É um valor quase três vezes superior ao
registrado quatro anos atrás.

Outro impacto—mais sutil, mas igual-
mente importante — da banda larga recai
sobre o negócio da telefonia. A internet
começa a avançar sobre o filé mignon da
receitas das operadoras — a boa e velha
conversa ao telefone. Embratel, Telefôni-
ca, Telemar e Brasil Telecom, as quatro
grandes operadoras fixas do país, fatura-
ram cerca de 90% dos 18 bilhões de reais

• gerados pelas ligações interurbanas de voz
realizadas no Brasil no ano passado. Mas
serviços como o Skype, que permite con-
versas gratuitas entre dois computadores,
já são extremamente populares no país.
Muitos executivos de operadoras nem se-
quer ousam pronunciar o nome da empre-
sa, mas todos sabem que a aposta na ex-
pansão da banda larga, se traz receitas adi-
cionais hoje, pode no futuro representar
uma ameaça a seu principal negócio.
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