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PARATODOS
T E L E C O M U N I C A Ç Õ E S O desafio do Brasil
é democratizar o acesso à internet rápida

POR ANDRÉ SIQUEIRA

D
urante o processo de privatiza-
ção do sistema de telecomuni-
cações, em 1998, a preocupa-
ção reinante era a universaliza-
ção dos serviços de telefonia.

Quase uma década depois, tudo indica
que orelhões não serão suficientes para
garantir o ingresso do País na chamada
sociedade do conhecimento. O nome do
jogo, agora, é banda larga. Um estudo
elaborado pelo antigo Núcleo de Assun-
tos Estratégicos (NAE), hoje Secretaria
de Projetos de Longo Prazo, aponta que
o grande projeto do Brasil deve ser ga-
rantir o acesso à internet com altas velo-
cidades em todas as regiões. Mesmo que,
para isso, seja preciso alterar radical-
mente a atual estrutura do setor.

Um grupo técnico interministerial, liga-
do ao Gabinete da Presidência da Repú-
blica, está próximo de concluir um pro-
jeto que prevê investimentos de 5 bilhões
de reais para criar uma rede nacional de
telecomunicações. O objetivo é garantir,
em cinco anos, a universalização do aces-

só à internet por banda larga, a começar
pela interligação de todas as 170 mil es-
colas públicas. A infra-estrutura, de acor-
do com o projeto, será gerida por uma
nova empresa, de capital misto, na qual
o governo terá uma participação impor-
tante, mas não majoritária.

O plano é coordenado pelo coronel Os-
waldo Oliva Neto, que chefiou o NAE, e é
considerado o mais con-
sensual entre os apresen-
tados até agora ao gover-
no, por contar com con-
tribuições de técnicos
dos ministérios das Co-
municações, do Planeja-
mento, da Ciência e Tec-
nologia, da Casa Civil, da
Fazenda e do Desenvol-
vimento. Uma alternati-
va avaliada antes foi a re-
cuperação da Eletronet,
empresa criada pela AES e pela Eletrobrás
para utilizar a rede das concessionárias
elétricas. Em 2003, o então presidente da
Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa, diante da
desistência da sócia americana em perma-
necer no negócio, decidiu que a falência

seria o destino da Eletronet, imersa em dí-
vidas na casa de 600 milhões de reais.

O governo optou, em maio deste ano,
por retomar pela via judicial a estrutura
de cabos, sob a avaliação de que ela é
parte indissolúvel da rede pública de
energia. A previsão é de que, até o fim
de setembro, as quatro geradoras que
alugaram as linhas para a Eletronet
(Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Chesf)

consigam recuperar
ON-LINE. os 16 mil quilôme-
A universalização tros de fibras ópticas
deve começar espalhados por esta-
pela Interligação dos do Sul, Sudeste,
de 170 mil escolas Centro-Oeste e Nor-

O governo
quer criar urna
empresa para
gerenciar a rede
de transmissão
de informações

deste. A malha, uma
vez retomada, deve ser usada na criação
do back boné (nome dado à espinha dor-
sal de uma grande rede) nacional.

Diante das possibilidades de criação de
uma rede estatal, a partir da Eletronet, ou
de outra iniciativa que possa significar
perda de receitas para o setor privado, ou-
tra proposta foi apresentada em junho
pela Associação Brasileira de Telecomu-
nicações (Telebrasil), em nome das prin-
cipais operadoras de telefonia fixa e mó-
vel. As empresas prometem levar banda
larga a mais de 80% das escolas em três
anos. Para isso, utilizariam a estrutura
existente, que cobre os centros urbanos
onde está a maioria dos estabelecimentos
de ensino. Em troca, seriam dispensadas
da obrigação de aumentar a disponibili-
dade de linhas fixas em regiões distantes.

Ponto pacífico, até agora, é a necessidade
de melhorar a infra-estrutura de acesso à
internet no Brasil. "A inclusão digital é o

caminho para resolver o
nosso maior problema,
que é a melhora do pro-
cesso educacional para
um conjunto de 2,5 mi-
lhões de professores e 45
milhões de alunos", afir-
ma Oliva. Ele baseia-se
no estudo Brasil 3 Tem-
pos, que traçou diretrizes
para o desenvolvimento
do País até 2022. A estru-
tura necessária para co-

nectar as escolas seria também suficiente
para permitir o acesso à rede em mais de
2,5 mil municípios ainda desplugados.

A internet em banda larga permite não
só acessar sites, mas também serviços de
telefonia de longa distância e transmissão
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de conteúdo de vídeo. Para
o setor público, é uma chan-
ce de tornar viáveis iniciati-
vas como a disseminação do
uso da nota fiscal eletrônica,
ferramenta importante no
combate à sonegação.

Em 2006, só 0,7% dos in-
ternautas tinha a possibili-
dade de navegar em veloci-
dades superiores a l mega-
bite por segundo (Mbps). Is-
so numa época em que a
União Internacional das Te-
lecomunicações (UIT) defi-
ne banda larga como o aces-
so entre 1,5 e 2 Mbps. Por
esse critério, cai para menos
de 0,2% o índice de brasilei-
ros conectados à rede em pé
de igualdade com o mundo
desenvolvido, segundo reve-
la um estudo da Agência
Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI).

Outro levantamento, fei-
to pela Associação Brasilei-
ra das Prestadoras de Serviços de Teleco-
municações Competitivas (TelComp),
mostra que o preço das conexões tam-
bém é muito mais elevado no País. Os
menores custos mensais por Mbps, em
torno de 25 reais, além de estarem res-
tritos a poucos bairros de renda alta de
São Paulo e do Rio, representam mais do
que o dobro da média cobrada nos Esta-
dos Unidos e são quatro vezes superiores
aos de países da Europa.

"Por que as concessionárias vão investir
em rede, se podem cobrar dos atuais
clientes até 250 reais pelo acesso à in-
ternet e 40 reais por uma assinatura bá-
sica de telefone?", afirma o presidente
da TelComp, Luiz Cuza. "O que está por
trás de todas as disputas entre teles e
tevês por assinatura e pelas novas
tecnologias, como o WiMax, é, na
verdade, o controle dos canais de
acesso ao cliente final." A entidade,
defensora das prestadoras de
serviços de telecomunicações que
atuam à margem das concessio-
nárias, quer o fim dos direitos
de exclusividade das operado-
ras sobre as redes, o chamado
unbundling, previsto na Lei
Geral de Telecomunicações.

A proposta de criação de uma

PINGUELLI. Sobrou para ele

o pepino da Eletronet

PINHEIRO. O deputado quer

parceria com o setor privado

rede nacional vai além do
que sugere a TelComp. Pro-
põe uma gestão única para o
conjunto formado por toda
a atual malha das concessio-
nárias de telecomunicações,
somada à parte da estrutura
das empresas do setor elétri-
co, que possuem cabos de fi-
bra óptica distribuídos jun-
to às linhas de transmissão
de energia. A expansão da
infra-estrutura seria banca-
da por recursos públicos e
privados, considerando as
possibilidades de prestar
serviços nos novos merca-
dos e o uso de tecnologias
como WiMax, para a trans-
missão sem fio de dados em
alta velocidade.

"O importante é que ha-
ja neutralidade na gestão da
rede, mas tanto as conces-
sionárias de telecomunica-
ções quanto as da área ener-
gética devem ser remunera-

das pelo uso da estrutura na qual investi-
ram até hoje", afirma Oliva. Embora seja
contra a permanência do governo na ad-
ministração direta da nova empresa, o
coronel acredita que a lógica de Estado
justifica o investimento público na em-
preitada. "A expectativa é de que a largu-
ra de banda cresça até que o homem te-
nha a percepção de que a internet fun-

dona em tempo real, quando bastará um
clique para baixar um filme inteiro no
computador. Só o poder público é capaz
de estimular os saltos tecnológicos para
chegar lá, porque muitas vezes os inves-
timentos não fazem sentido do ponto de
vista do mercado", explica.

A proposta de divisão do setor entre
infra-estrutura e serviços segue o mode-
lo adotado no Reino Unido, onde o go-
verno determinou a abertura da rede da
British Telecom para os concorrentes. O
resultado foi um aumento imediato de
quase 2 milhões no número de conexões
à internet, em velocidades que atingiram
a média de 3,2 Mbps em 2006, e um dos
maiores índices de acessos por habitante
do mundo. Além do exemplo inglês, Oli-
va afirma que o plano para o Brasil leva
em conta também a experiência dos
EUA, onde o governo teve de estimular a
consolidação do setor para as empresas
alcançarem escala e fazer frente às ne-
cessidades do mercado. Outra referência
foi o Japão, que financiou a construção
de uma rede abrangente de fibras ópti-
cas e hoje oferece à população serviços
de acesso à internet até 15 vezes mais ba-
ratos do que no resto do mundo.

As discussões envolvem técnicos como o
secretário de Telecomunicações do Mi-
nistério das Comunicações, Roberto Pin-
to Martins, e o secretário de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério
do Planejamento, Rogério Santana. Este
é tido como o grande defensor da cria-
ção de uma rede estatal a partir da re-
cuperação da Eletronet. A idéia avançou
até abril deste ano, quando o débito da
empresa com as principais fornecedoras,
a Furukawa e a Alcatel, foi renegociado e
caiu para 134 milhões de reais.

Nem assim o plano de negócios con-
venceu o Serpro, órgão escolhido pelo go-
verno para assumir a empreitada, a arcar
com os riscos da operação. A autarquia
teve apoio do Ministério da Fazenda,
que não concordava com o alto desem-
bolso exigido para financiar a estrutu-
ra fechada de telecomunicações.

Os novos planos do governo para
a Eletronet ficaram claros quando
o escritório Mendes Costa Advo-
gados foi contratado pelas con-
cessionárias da rede de energia

OLIVA. O acesso digital abre caminho

para resolver o problema da educação



para reaver os ativos. A empresa, embora
falida, mantém-se em atividade porque é
a responsável pela operação eletrônica
dos sistemas de backup do sistema elétri-
co. Embora os acionistas da Eletronet te-
nham investido na malha de fibra óptica
para criar um excedente comercializável
de capacidade de banda, o contrato pre-
via o retorno dos bens para as concessio-
nárias, caso o negócio não vingasse.

O advogado Márcio André Mendes
Costa diz que o pedido de retomada da
rede não aconteceu antes porque as
operadoras haviam
desfeito a estrutura de
manutenção dos sis-
temas de backup, após
transferir a responsa-
bilidade para a Eletro-
net. "Prevaleceu o en-
tendimento de que o
governo não pode
abrir mão de um bem
concedido. Mas pe-
dimos uma perícia
para avaliar o quanto
terá de ser pago à mas-
sa falida pelo conjun-
to de equipamentos
que fazem com que a
rede de cabos funcio-
ne", afirma.

Os credores apre-
sentaram à 5a Vara Empresarial do Rio
de Janeiro, encarregada do processo de
falência da Eletronet, manifestações
contrárias ao pedido de retomada dos ati-
vos, por entender que o patrimônio da
empresa, sem a fibra óptica, será subs-
tancialmente reduzido. "Esse era o risco
do negócio, previsto em contrato", diz
Mendes Costa. Ele diz esperar que a re-
tomada da rede seja autorizada pela Jus-
tiça até o fim de setembro. Além das ge-
radoras de energia, a rede tem como
clientes as operadoras de telecomunica-
ções Intelig e TIM, segundo o advogado.

A rede da Eletronet é peça
importante da proposta
de unificação da infra-es-
trutura de telecomunica-
ções do País, isso porque
permitiria levar mais lon-
ge a malha operada pelas
concessionárias. O assun-

participação do governo, que, na propos-
ta do ministro Hélio Costa, teria uma goí-
den share, ação com poder de veto. O
tema, menos relevante que a banda lar-
ga, tem mais ibope na imprensa.

A alternativa da fusão entre a Telemar
e a Brasil Telecom, na avaliação de espe-
cialistas do setor, pode até criar um grupo
forte o bastante para equilibrar as forças
no mercado nacional, mas não garante
que a nova empresa vá defender o interes-
se do Estado de ampliar o acesso da popu-
lação aos serviços de telecomunicações.

to parece, porém, eclipsa-
do pelo debate da criação
de uma tele nacional com

"O governo é um acionista importante das
duas teles e, se quiser, pode dar outros ru-
mos para a gestão das empresas", afirma o
ex-conselheiro da Anatel Marcos Dantas.
Ele avalia que, para garantir as melhoras
na rede de telecomunicações no País, se-
rão necessários investimentos públicos.

Para o deputado federal Walter Pi-
nheiro (PT-BA), o governo deve conju-
gar investimentos próprios e parcerias
com as operadoras. "Não é justo que as
empresas fiquem com o filé mignon
dos grandes centros e o Estado fique
com o osso duro de levar a estrutura ao

interior", defende. Ele
pretende apresentar, nas
próximas semanas, à
Casa Civil uma proposta
de universalização da
banda larga que prevê
parcerias público-priva-
das (PPPs) para a am-
pliação da rede nacional.

A proposta do deputa-
do também prevê o uso
de recursos do Fundo de

Universalização das Telecomunicações
(Fust) e a troca de metas de telefonia
proposta pela Telebrasil. "Queremos
uma alternativa que possa ser construí-
da em conjunto com as empresas, a Ana-
tel, o Congresso e a sociedade. Para isso,
é preciso saber o que pode ser feito de
acordo com as regras atuais", explica.

Na quarta-feira 29, Pinheiro conseguiu
a aprovação, pela Comissão de Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática da Câma-
ra, de uma audiência pública para discutir
a situação da Eletronet e a estratégia do

governo para utilizar
a infra-estrutura da
empresa. "Faz senti-
do utilizar parte des-
sa rede como um ele-
mento complemen-
tar a uma estratégia
de universalização
e barateamento do
acesso à internet em
banda larga, mas não
seria lógico investir
sozinho na constru-
ção da rede", diz.

Qualquer que seja a
alternativa escolhi-
da, é também con-
senso entre'os espe-
cialistas que ela pre-

cisará ser acompanhada por um plano
bem consolidado de estímulo à produção
de conteúdo na internet e garantias de
que a rede traga benefícios às comunida-
des contempladas com o acesso. "É fun-
damental que o crescimento da infra-es-
trutura seja acompanhado por uma polí-
tica articuladora das iniciativas de inclu-
são digital bem-sucedidas até agora", afir-
ma o coordenador do Centro de Referên-
cia em Inteligência Empresarial (Crie)
da Coppe/UFRJ, Marcos Cavalcanti.

O professor ressalta que mais da me-
tade das exportações dos EUA são for-
madas por bens intangíveis, transpor-
tados por satélites, por fios e cabos. A
internet passou a ser, segundo o espe-
cialista, a auto-estrada que transporta
os ativos do futuro. "Isso é a sociedade
do conhecimento, na qual queremos
ver o Brasil inserido", afirma Cavalcan-
ti. "Se não há legislação específica para
garantir o acesso da população à rede
e há interesses empresariais contraria-
dos, a solução passa necessariamente
pela intervenção política." •

Uma solução
seria retomar
a rede da falida
Eletronet
para criar uma
nova estrutura

ecarvalho
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