
Acesso à banda larga pode beneficiar pequenas e médias empresas  
 
 
(Embargada até às 15:00 de Brasília de hoje, quinta-feira)Genebra, 20 nov (EFE).- A implantação 
da banda larga, o acesso dealta velocidade na Internet, pode favorecer o comércio 
eletrônico,sobretudo entre as pequenas e médias empresas, segundo a Conferênciadas Nações 
Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). 
 
A banda larga "pode acelerar o tráfego e mudar a maneira como osparticulares e as empresas 
utilizam a Internet", indicam osespecialistas da Unctad que analisam em um relatório o impacto 
dasTecnologias da Informação e da Comunicação nas transaçõescomerciais. 
 
O relatório anual desse organismo constata que "as empresascompram muito mais que os 
consumidores" através da Internet eprognostica que a banda larga pode contribuir para que seja 
"maisacessível, fácil de utilizar e, portanto, mais vendível",particularmente para pequenas e 
médias empresas. 
 
Os especialistas da Unctad destacam além disso que existe um"crescente acordo sobre a 
contribuição positiva das tecnologias dainformação ao aumento da produtividade". 
 
"Graças à aplicação das tecnologias da informação as empresaspassarão a ser mais competitivas, 
terão acesso a novos mercados ecriarão novas oportunidades de emprego", indica o relatório 
desseorganismo especializado da ONU, e aponta que "tudo isso terá comoresultado a geração de 
riqueza e um crescimento econômicosustentável". 
 
Os autores do documento constatam que existe uma tendência a um"crescimento moderado" do 
comércio eletrônico no mundo,especialmente nos países industrializados, embora reconhecem que 
nãodispõem de cifras globais. 
 
Apontam que a maioria das transações se faz nos paísesindustrializados, sobretudo nos Estados 
Unidos, e entre empresas. 
 
Baseando-se em dados dos países da Organização para a Cooperaçãoe o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), o documento mostra que nos EUAas vendas anuais pela internet em 2001 de 
empresa a empresaascenderam a quase um trilhão de dólares, o que representou 93,3 porcento 
do total do comércio eletrônico no país. 
 
Por outro lado, as estimativas do setor privado situam o valor docomércio eletrônico entre 
empresas nos países da UE em cerca de 200bilhões de dólares no ano passado. 
 
Na região da Ásia e do Pacífico, calcula-se que as transaçõeseletrônicas entre empresas foram de 
120 bilhões de dólares no anopassado, mas poderiam alcançar os 200 bilhões este ano e os 
300bilhões no próximo. 
 
Na América Latina, o comércio eletrônico de empresa a empresarepresentou 6,5 bilhões de 
dólares no ano passado, uma cifra quepoderia dobrar-se este ano e alcançar os 12,5 bilhões de 
dólares"embora há estimativas ainda mais otimistas", indica o relatório daUncatd. 
 
Por outro lado, nos países da Europa central e oriental se esperaque esse tipo de transações seja 
este ano de uns 4 bilhões dedólares e na África de uns 900 milhões de dólares, com 80 por 
centodesse mercado na África do Sul. 
 
O relatório põe em destaque que as compras individuais pelaInternet representam ainda uma 
pequena fração de aproximadamente 1,5por cento do conjunto de vendas a varejo nos EUA e na 



UE,fundamentalmente de compra de produtos como livros, discos e vídeos,mas também de 
serviços como viagens. 
 
No total, as compras de artigos e de serviços -excluindo osrelacionados com viagens- através da 
Internet representaram no anopassado uns 43,47 bilhões de dólares nos EUA., 28,29 bilhões na 
UE,15 bilhões na região da Ásia e do Pacífico, 2,3 bilhões na AméricaLatina e só 4 milhões na 
África. 
 
No entanto, o relatório destaca as disparidades entre umasregiões e outras e precisa que a 
porcentagem de usuários da Internetque efetuam compras on line é principalmente elevado nos 
paísesnórdicos da Europa, no Reino Unido e nos EUA. 
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