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São Paulo, 2 de Setembro de 2003 - O mercado brasileiro de comunicação de dados movimentou 
no ano passado R$ 5,6 bilhões. Esse resultado, quando comparado ao de 2001, aumentou 9,5% 
em reais e 14% no número de linhas ou portas consumidas de acordo com dados da IDC Brasil. O 
segmento corporativo representou cerca de 80% do faturamento total do setor, enquanto os 
serviços prestados para outras operadoras, a denominada Exploração Industrial de Linha Dedicada 
(EILD), representaram o restante. "A tendência é que a participação das EILDs diminua ao longo 
dos próximos anos, podendo responder em 2004 a uma porcentagem inferior a 14% dentro do 
faturamento total do mercado.  
 
De 2001 para 2002, a pesquisa da IDC aponta queda na quantidade de acessos X.25 (-5%) e 
EILD (-3%), bem como nos preços de tais tecnologias, "devido à migração tecnológica e expansão 
das redes das operadoras", diz João Bustamante, analista sênior da divisão de pesquisas de 
telecomunicações da IDC Brasil.  
 
O estudo identifica ainda uma baixa demanda por serviços com velocidades superiores a 512 
kbps, principalmente pelo custo oneroso cobrado por esses acessos e a falta de aplicativos que 
justifiquem tais investimentos. Mas a procura por circuitos de menores velocidades, como 64 
kbps, 128 kbps, e 256 kbps, por exemplo, é grande. A convergência das redes para transmissão 
de voz, dados e imagem de forma simultânea se tornou uma realidade no mercado brasileiro com 
as redes Frame Relay, ATM e IP. De acordo com Bustamante, "o principal motivo que justifica a 
integração de voz e dados é a criação de uma rede unificada, pois traz ganhos operacionais com 
facilidades de gerenciamento, maior flexibilidade e redução nos custos".  
 
A tecnologia IP vem sendo adotada mundialmente em larga escala. Atualmente, a maioria dos 
novos serviços está utilizando a plataforma IP para o transporte de dados. No Brasil, os serviços 
via IP representaram 17% da receita total do mercado em 2002. Entre os serviços baseados 
nessa tecnologia, o VPN-IP vem conquistando lugar de destaque. No ano passado o VPN-IP 
movimentou R$ 113 milhões, e as perspectivas de crescimento devem seguir a média de 27% ao 
ano até 2007.  
 
A pesquisa contém uma série de recomendações para as operadoras aumentarem a sua 
participação na receita estimada com comunicação de dados para 2003, que deverá ser de R$ 6,1 
bilhões. Entre elas, sugere-se que as operadoras invistam em aplicativos de gestão (ERP), 
relacionamento com cliente (CRM) e de Business Intelligence (BI), sistemas modernos de billing 
(faturamento) e gerenciamento para melhorar a qualidade no atendimento e prestação dos 
serviços de dados.  
 
Uma outra recomendação importante para as operadoras é a aproximação com os fabricantes de 
equipamentos a fim de desenvolver parcerias para a divulgação dos ganhos realizados com novas 
tecnologias, assim como a criação de novos serviços baseados nas experiências obtidas em países 
mais desenvolvidos, como Japão, EUA e Alemanha.  
 
Queda em PCs  
 
O mercado de PCs (desktops e notebooks) contabilizou vendas de 1,4 milhão de unidades, 
registrando queda de 12,6% em relação ao total comercializado no mesmo período de 2002, 
informa outro estudo da IDC. O resultado negativo foi um reflexo da situação econômica 
brasileira. Uma vez que as empresas, principalmente as de grande porte, postergaram seus 
investimentos em infra-estrutura diante da expectativa de melhora após o discurso político-
econômico do governo Lula.  
 
kicker: Em 2003, mercado brasileiro deve movimentar US$ 6,1 bilhões  
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