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TECNOLOGIA/ Brasil devealcançar este anoopostodequartamaiorpopulação ligadaà rede, superandoado Japão, commaisda
metadedoshabitantes comacessoà internet. Embaladopelos tablets epelos smartphones, essepúblico chegaráa 126milhõesaté 2018

País dos conectados
» DECO BANCILLON
» BÁRBARA NASCIMENTO

A
escalada dos preços fez o
consumidor cortar diver-
sas despesas do dia a dia.
Do chopinho depois do

trabalho ao churrasco de domin-
go. Um item, no entanto, não en-
trou na lista: o aparelho celular.
Mesmo emmeio à paralisia do
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB), os brasileiros segui-
ram ativos no consumo digital.
Só em 2014, foram vendidos no
paísmais de 50milhões de smar-
tphones. A explosão dos telefo-
nes inteligentesmarcou uma no-
va era: hoje, mais de metade da
população temacesso à internet.
Nos últimos dois anos, foram

habilitados 100 milhões de co-
nexões, entre linhas residenciais
e móveis. E o ritmo vem acele-
rando. A cada segundo, a Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) registra 1,8 novo
pedido para acionar linha de in-
ternet. São 180 milhões de co-
nexões ativas — número que
não representa o total absoluto
de conectados, pois muitas pes-
soas têmmúltiplos acessos à re-
de mundial de computadores,
seja em casa, seja no trabalho,
pelo celular ou pelo tablet.
Se o passo continuar acelera-

do, o Brasil deverá ultrapassar
este ano o Japão e se tornar o 4º
país com o maior número de
acessos à rede. Serão 107,7 mi-
lhões de internautas, conforme
projeções da consultoria eMar-
keter. Mas não para por aí. Com
cada vez mais brasileiros conec-
tados às novidades, a tendência
édeasvendasemtornodomun-
do digital seguir a todo vapor.
Assim, até 2018, o número de
brasileiros com acesso à rede
mundial de computadores che-
gará a 126milhões.
“Masaindaháespaçopara au-

mentar tanto a cobertura quanto
ousodabandadedadosnopaís”,
alerta oprofessor de estratégia da
Fundação Dom Cabral (FDC)
PauloVicenteAlves. Para isso, po-
rém,opaís precisaria ter políticas
mais amigáveis ao investimento
estrangeiro. “Uma abertura de
mercado atrairia recursos hoje
aplicados nos EUA e na Europa,
mas que buscam taxas de retor-
nomelhores”, diz.
Os números atuais já dão a

dimensão das oportunidades de
negócios nessa área e explicam
por que o Brasil está no centro
das atenções das gigantes de

tecnologia. Numa tentativa de
reforçar a atuação por aqui, a
norte-americana Apple abriu 44
vagas de trabalho para o país.
Quer fazer frente às investidas
de sua maior concorrente, a sul-
coreana Samsung.
Diretor de Produtos Mobile

para a marca no país, Roberto
Soboll avisa: o mercado brasilei-
ro tornou-se prioritário para a
marca não só pelo tamanho e
pelo potencial de crescimento,
mas, sobretudo, pelo apetite lo-
cal pelosmais diversos itens tec-
nológicos. “Os brasileiros que-
rembemmais do que smartpho-
nes e tablets”, observa.
A Apple pretende lançar no

país desdemáquinas de lavar até
geladeiras conectadas à rede.
“Daqui a cinco anos, 100% do
que a Samsung vender terá essa
conexão”, promete Soboll. Ele ex-
plica as vantagens da integração
dos equipamentos. “Imagine que
está no trabalho e sua geladeira
lhe manda umamensagem avi-
sando que está faltando leite em
casa. Com apenas um clique, po-
de solicitar a compra pela inter-
net ou passar nomercado e bus-
car o itempessoalmente”, ilustra.

Aplicações variadas
O que soava como fantasia já

é realidade para um número
crescente de pessoas que têm a

tecnologia como aliada cotidia-
na. Ao acordar, o brasileiro co-
nectado checaos e-mails, a agen-
da de compromissos e confere
atualizações das redes sociais.
Para não ser surpreendido pelo
mau tempo, checa o boletimme-
tereológico. Durante o café da
manhã, um aplicativo informa a
quantidade de calorias de cada
alimento, ajudando na orienta-
ção do nutricionista. E se a saúde
balançar, o relógio inteligente en-
viará, de imediato, alerta aomé-
dico, informando o quadro clíni-
co e sugerindomarcar consulta.
Dias como esse serão rotina

para os adultos de amanhã. Que
o diga a consultora emmídias di-
gitaisAndreaLopes, 28anos.Mãe
do pequenoMiguel, 2, ela até ho-
je se surpreende com a rapidez
com que o filho se envolve com
tecnologia.Mal começou a andar
e ele já havia aprendido a usar o
tablet para assistir a vídeos. “Ele
pega o iPad, abre o aplicativo do
Netflix, procura a parte de pro-
gramas infantis e coloca para
passar o que quer. Faz tudo sozi-
nho”, conta ela.
Para aproveitar esse interesse

e orientar o uso do aparelho, An-
drea passou a procurar progra-
mas que ajudassemno desenvol-
vimento da criança. “Encontrei
aplicativos de livrinhos infantis,
de instrumentosmusicais ede ví-
deos educativos”, enumera.

Miguel Lopes, de 2 anos, mostra intimidade com o tablet damãe

Conexão
cara e lenta
Oelevadonúmerodenovas co-

nexões diárias coloca o Brasil na
trajetóriada evolução tecnológica,
com100milhõesdeacessos acres-
cidos só nos últimos dois anos.
Masesseavançoétãograndequan-
toospreços cobradospelasopera-
doras. Estudo da GSMA, sigla da
associação internacional de com-
panhias de telecomunicações,
mostra que, em 2013, a internet
móvel brasileira era amais carada
América Latina. Parapiorar, oúni-
co indicador quenão acompanha
arápidaascensãoéodaqualidade.
No ano em que o governo lei-

loou frequências de quarta gera-
ção (4G)da internetmóveldealta
velocidade, muitas cidades nem
sequer tinham a tecnologia 2G. A
banda larga fixa tem sérias defi-
ciências de regulação e não che-
ga a todo o país. Onde a popula-
ção acessa a rede em casa ou no
celular, o serviço prestado está
bemaquémdodesejado, com fa-
lhas ou interrupção na conexão
no topo das reclamações. Além
disso, quase nunca a velocidade
contratada é aque chega, efetiva-
mente, ao consumidor.
“Com exceção do Programa

Nacional de Banda Larga (PNBL,
queoferece internetde1Mbppor
R$ 35 mensais) do governo, as
operadoras não têmobrigação de
levar banda larga fixa aos locais.
Elas sóvãoaondesabemqueo lu-
cro é certo”, criticaVeridiana Ali-
monti, do Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec).
Quando o assunto é internet no
celular, responsável por 155mi-
lhões das 180 milhões de cone-
xões ativas hoje, segundo dados
do Sindicato Nacional das Em-
presas de Telefonia e de Serviço
Móvel Celular e Pessoal (Sindite-
lebrail), a cobertura émaior, pois
obedece a editais de licitação.
Conforme aUnião Internacio-

nal deTelecomunicações (ITU, na
sigla em inglês), no Brasil, a fatia
que os 20%mais pobres têmque
separar do orçamento para obter
banda larga é 20 vezesmaior do
queadosmais ricos.Enquanto,de
2010 a 2013, os preços de pacotes
para internetmóvel caíram 60%
naAméricaLatina, noBrasil os va-
lores saltaram quase 30%. A ITU
acrescenta que, das pessoas sem
computador em casa, 44% não
têmbandalarga fixaporqueacon-
sideraremcara. (DBeBN)
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