




seus pares a mudar o edital de priva-
tização, na direção em que deseja o
ministro, para salvar a imagem de in-
dependência da agência reguladora.
No meio disso tudo, telefônicas gran-
des e pequenas, empresas de telefonia
pela internet, emissoras de TV e deze-
nas de fornecedores colocavam - ou ti-
ravam - lenha na fogueira, de acordo
com seus interesses. Tudo por conta
do leilão das faixas de freqüência de
3,5 GHz e de 10,5 GHz, marcado a
princípio para 4 de setembro, que per-
mitirá a exploração da tecnologia Wi-
Max. Definido como banda larga sem
fio, o Wi-Max gerou tamanha disputa
porque carrega consigo tudo que essa
solução permite: nada menos do que
mobilidade para computadores, tele-

g fonia fixa e móvel pela internet, TV
i l por assinatura, podendo se tornar, in-

clusive, o canal de retorno com o qual
! o espectador interagirá com a emisso-

ra de televisão, para a
tão falada TV digital.
"Essa licitação é muito
mais importante do
que a escolha da TV
digital", diz Carlos Mo-
retti, gerente da AI
Solutions, que distri-
bui as soluções sem fio
da Motorola.

Esse foi o principal
motivo da briga entre a
agência e o Ministério
das Comunicações: ne-
nhuma empresa quer ficar de fora do
mercado que pode determinar o futu-
ro das telecomunicações. O edital da
Anatel, no entanto, previa que Tele-
fônica, Telemar e BrasilTelecom, do-
nas de 92% da telefonia fixa no País,
não poderiam fornecer Wi-Max em
suas áreas de atuação. A justificativa,
como sempre, era estimular a concor-
rência. O ministro, alegando a neces-
sidade de universalização do serviço

ANATEL: autonomia da agência reguladora em xeque

e da inclusão digital, facilitada com a
participação das grandes, não hesi-
tou: se a Anatel não suspendesse a li-
citação por bem, ele o faria com uma
canetada. "Essa é a maneira de ga-
rantir a universalização do serviço",
disse Costa. "Toda vez que a Anatel
tomar decisões técnicas sem olhar o
lado social, vou intervir." A decisão
não foi bem-vista pelo mercado. "A
intervenção é lamentável", diz Alex
Zago, líder de pesquisa da consulto-
ria Frost&Sullivan. E ilegal, segundo
juristas. "A procuradoria da Anatel
tem independência para recorrer ao
STJ e fazer valer a lei", diz Guilher-
me Costa, do Comitê de Telecomuni-
cações da Câmara Americana.

Depois da ameaça, e da reunião de
quarta-feira - na qual os conselheiros
que não mudaram de posição foram
chamados por seus pares de "irrespon-
sáveis" -, a Anatel manteve o edital

JUSTIÇA QUESTIONA ESCOLHA DO PADRÃO JAPONÊS

C hegou por fax, logo depois do almoço, na
sala do procurador federal Fernando

Martins, o decreto 5.820. Era 29 de junho.
Atônito, ele leu cada palavra do documento
que escolhia o padrão Japonês de TV digi-
tal. "Um descaso", irritou-se. Era só nisso
que conseguia pensar. Agora, dois meses
depois, Fernando Martins, com outros dois
procuradores, ingressou na Justiça Federal
pedindo a nulidade da escolha por estar "ei-
vada de ilegalidades". "Os governantes pre-
cisam respeitar a ordem jurídica", diz Fer-

nando Martins. Ele conta que de janeiro a ju-
nho manteve conversas regulares com re-
presentantes do Ministério das Comunica-
ções, para mostrar as irregularidades do
processo. Chegou até a falar com a ministra
da Casa Civil, Dilma Rousseff. "Foram gas-
tos   mais de R$ 60 milhões no desenvolvi-
mento de pesquisas tecnológicas sobre o
padrão digital", diz Martins. "Os estudos
apontam os benefícios e as desvantagens
de cada uma das escolhas, mas jamais foi
publicada uma linha pelo Poder Executivo."

Em 57 páginas, a ação civil pública de Mar-
tins aponta oito irregularidades no decreto de
15 artigos. "Foram criadas por um redemoinho
de decretos do dia para a noite", afirma. O mi-
nistro das Comunicações, Hélio Costa, garantiu
que já tem defesa pronta e preparava-se para
visitar a procuradoria na quinta-feira 24. "Esse
assunto foi debatido durante meses", disse o
ministro. O presidente Lula e entidades do se-
tor de eletroeletrônico também defenderam a
manutenção da escolha do padrão japonês.
Para as empresas, o atraso na implantação do
projeto e a incerteza jurídica são mais prejudi-
ciais para os negócios do que a escolha que
priorize um ou outro padrão.
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