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A Islândia registrou a maior concentração de banda larga em 2005, dentro de sua população total, 
mas os Estados Unidos ainda lideram em números absolutos, de acordo com pesquisa anual com 
30 países divulgada ontem pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE).  
 
O Brasil não foi incluído no estudo, que coleta apenas números dos membros do órgão, mas 
ficaria na 26ª posição, se contabilizados os dados coletados em novembro do ano passado, 
segundo os mesmos critérios da OCDE, pela Ipsos para o Comitê Gestor da Internet. O índice de 
usuários de banda larga residencial no País é de apenas 2,5% da população, o que corresponde a 
cerca de 4,7 milhões de brasileiros, embora 9,39% acessem a internet de casa. Em participação, 
o País ficaria imediatamente atrás da Hungria (6,3%) e quase empatado com a Eslováquia 
(2,5%). Em assinantes, ocuparia a nona posição.  
 
Na Islândia, 26,7% dos cidadãos dispõem de conexões de banda larga com a internet, o que 
representa apenas 78 mil pessoas. No estudo relativo a 2004, o país estava na quarta posição, 
com 18,2% de usuários.  
 
A Coréia do Sul caiu para a segunda posição, com 25,4% de penetração, seguida pela Holanda 
(25,3%) e Dinamarca (25%) - os três países que lideraram em 2004.  
 
O número de conexões de banda larga nos países membros da OCDE subiu a 158 milhões em 
dezembro de 2005, ante 136 milhões seis meses antes. Isso representa uma média de 13,6 
assinantes para cada 100 habitantes.  
 
Os Estados Unidos, com 16,8% de penetração de banda larga, contavam com 49,39 milhões de 
assinantes em 2005, ante 22,52 milhões no Japão, onde a penetração é de 17,6%.  
 
O único país latino-americano listado - México - apresentou índice de 2,2%, inferior ao brasileiro, 
e total de 2,3 milhões de usuários. Além dele, o Brasil supera a Eslováquia, Polônia, Turquia e 
Grécia.  
 
As velocidades mais rápidas de download entre os serviços de banda larga foram registradas no 
Japão e na Coréia, como resultado de conexões de cabos de fibra óptica. Mais de seis em cada 10 
domicílios equipados com banda larga no mundo recebem o serviço por meio de linhas digitais de 
telefonia (DSL), aproveitando os cabos telefônicos de cobre que conectam casas e empresas. 
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