Rio, 15 de julho de 2011

Levantamento da TELEBRASIL aponta que o País fechou
o semestre com 43,7 milhões de acessos em banda larga.
BANDA LARGA

Banda larga: 43 milhões de acessos até junho
De acordo com levantamento da TELEBRASIL – Associação Brasileira de Telecomunicações,
o País fechou o semestre com 43,7 milhões de acessos em banda larga. O estudo leva em
conta os acessos em banda larga fixa e móvel, incluindo modems e celulares de terceira
geração (3G).
“Brasil fecha semestre com 43,7 milhões de acessos em banda larga
Número de conexões à internet rápida cresceu 49% nos últimos doze meses, quando foram adicionados
à base 15,5 milhões de novos clientes
Brasília, 14 – O Brasil fechou o semestre com 43,7 milhões de acessos em banda larga, de acordo com
levantamento da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). De janeiro a junho deste ano
8,5 milhões de novas conexões foram ativadas, o que significa que a cada dois segundos um novo
cliente passou a ter acesso à internet em alta velocidade. Nos últimos 12 meses, houve um crescimento
de 49% na base de clientes, com 15,5 milhões de novos usuários de banda larga.
O levantamento da Telebrasil leva em conta os acessos em banda larga fixa e móvel, incluindo modems
e celulares de terceira geração (3G), que permitem conexão à internet em alta velocidade. Somente no
mês passado 1,8 milhões de novos acessos foram ativados em todas as modalidades, o que representa
uma evolução de 4,3% frente a maio de 2011.
Do total de conexões registradas no fim do primeiro semestre, 15,8 milhões são em banda larga fixa,
que apresentou uma evolução de 26% desde junho de 2010. A banda larga móvel, por sua vez,
cresceu 67% no período, chegando a 27,9 milhões de acessos em junho de 2011. Nesse segmento, os
modems de acesso móvel à internet somaram 6,7 milhões, com crescimento de 21,5% nos últimos 12
meses, e os celulares 3G chegaram a 21,3 milhões, com evolução de 90% no mesmo período.
Domicílios – De acordo com dados da pesquisa TIC Domicílios 2010, divulgada pelo Comitê Gestor de
Internet no Brasil (CGI.br), a expansão dos acessos à internet pela banda larga móvel tem sido
bastante significativa. No ano passado, o crescimento frente a 2009 foi de 67% na área urbana e de
63% na área rural.
Segundo a pesquisa, mais de 78% dos acessos à internet nos domicílios brasileiros são feitos em banda
larga. O número de acessos por conexão discada vem caindo nos últimos anos. De acordo com o CGI,
em 2010, 13% dos domicílios ainda utilizavam acesso discado. Esse número, no entanto, é 35% menor
do que o percentual registrado no ano de 2009, quando 20% dos internautas usavam essa modalidade
de conexão. Os demais entrevistados não souberam informar ou não responderam.
As conexões também se tornaram mais rápidas no último ano. De acordo com a TIC Domicílios 2010,
39% das residências são conectadas a velocidades acima de 1 Mbps (megabit por segundo). Essa
evolução foi de 77% frente a 2009, quando apenas 22% se conectavam a essa velocidade. Se
considerarmos as conexões acima de 2 Mbps, o crescimento foi ainda maior, de 114%, saltando de 7%
dos domicílios em 2009 para 15% dos domicílios em 2010. Nas velocidades mais baixas, até 1 Mbps,
houve queda de 27%, passando de 55% dos domicílios para 40%, caracterizando assim uma migração
dos clientes para velocidades maiores, o que se refletiu no aumento da velocidade média da banda
larga da larga no Brasil que passou de 1,3 Mbps em 2009 para 1,7 M Mbps em 2010.”
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