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Não é caricatura, não. As comunicações brasileiras são o retrato de um país quase surrealista. 
Confira, leitor. Como tem feito em outras ocasiões, o ministro Hélio Costa ameaça impor a 
opinião do Ministério das Comunicações, contrária à exigência de criação de uma nova 
empresa, separada de cada concessionária de telefonia, para explorar exclusivamente os 
serviços de banda larga, defendida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), na 
elaboração do novo Plano Geral de Outorgas (PGO). 
 
E não se surpreenda, leitor: concordo plenamente com a opinião do ministro quanto à 
inadequação da proposta da Anatel. Num mundo de convergência, exigir a separação de banda 
estreita de banda larga é mero capricho. Mas o caminho não é o ataque público à agência 
reguladora, pois cabe a ela e não ao Ministério regular o setor, isto é, fixar as regras. E como a 
posição da diretoria da Anatel não é unânime nem definitiva, seria muito mais prudente 
dialogar, negociar, democrática e civilizadamente. 
 
Outra tendência polêmica da Anatel é exigir metas de universalização dos serviços de banda 
larga das concessionárias, como se eles tivessem caráter público. O único país no mundo a 
fazê-lo até aqui é a Coréia do Sul. No futuro, o Brasil, com certeza, também deverá seguir 
esse caminho. Hoje, no entanto, é cedo demais. 
 
Raras vezes esta coluna teve tantas razões para concordar com o ministro das Comunicações 
como hoje. Vejam outra concordância. Em seu discurso, na abertura do evento da Sociedade 
de Engenharia de Televisão (SET), na semana passada, em São Paulo, o ministro cobrou da 
mídia eletrônica aquilo que temos sugerido há muito tempo: muito mais divulgação e 
informações didáticas sobre a TV digital. "É preciso mostrar ao cidadão, ao telespectador, os 
recursos e o diferencial da TV digital" enfatizou. 
 
Na passagem da TV em branco e preto para as cores o impacto visual já dizia tudo. Agora, na 
passagem da TV analógica para a digital, as diferenças são muito mais sutis. O povo, em sua 
esmagadora maioria, ainda não tem a menor idéia do que significa TV digital. Sem perceber 
claramente seu diferencial, o telespectador não vai aderir tão logo à nova tecnologia. 
 
Segunda concordância: ainda em seu discurso, o ministro lembrou que o Brasil só adotará o 
padrão de rádio digital após a comprovação do bom desempenho dessa tecnologia nos testes 
que estão sendo conduzidos pelo Instituto Mackenzie e que serão homologados pela Anatel. 
Essa é a linha que sempre sugerimos. 
 
EMILIA, EMILIA 
 
Em sentido oposto, temos muitas discordâncias quanto à política setorial, a começar pelos 
critérios adotados pelo governo - Executivo e Senado - para o preenchimento da vaga do 
conselho-diretor da Anatel. Em primeiro lugar, como justificar a demora de 8 meses para se 
indicar um novo conselheiro? Pura negligência. 
 
Quanto à aprovação do nome de Emilia Ribeiro, esclarecemos: nada temos contra a nova 
conselheira. Nem a favor. Embora o Brasil conte com dezenas de especialistas muito mais 
experientes e qualificados do que ela no setor de telecomunicações, a senhora Ribeiro acabou 
sendo a candidata ideal para os padrões populistas em que vivemos, apadrinhada pelos 
senadores José Sarney e Renan Calheiros pelo próprio ministro das Comunicações, Hélio 
Costa.  
 
Assessora da presidência do Senado e integrante do Conselho Consultivo da Anatel, Emilia 
Ribeiro não tem nenhuma experiência profissional em telecomunicações. Mas tem bons 
padrinhos no PMDB, o que lhe bastou para obter os votos no plenário do Senado, por 42 a 15. 
Assim, cumpre-se o ritual previsto em lei. 
 
POR QUE ELA? 



 
Emília Ribeiro vai para a Anatel para votar e decidir a favor do governo algumas questões de 
grande interesse político, como o novo Plano Geral de Outorgas (PGO), que irá convalidar, a 
posteriori, a aquisição já decidida da Brasil Telecom pela Oi, bem como em diversas questões 
ligadas à revisão do modelo regulatório. 
 
Ao aprovar, indiferentemente, qualquer candidato indicado pelo Planalto, o Senado tem sido 
co-responsável com a degradação do nível das agências. No caso da Anatel, uma honrosa 
exceção foi a aprovação de Ronaldo Sardenberg, proposto pelo presidente Lula, contra a 
vontade da CUT e de setores do PT. 
 
Diversos senadores têm proposto novos critérios para futuras sabatinas com candidatos a 
diretores de agências reguladoras. O senador Papaléo Paes (PSDB-AP) alertou seus colegas 
para o "aparelhamento político no preenchimento dos cargos de direção das agências 
reguladoras" e concitou-os a exigir o cumprimento dos pré-requisitos técnicos para o exercício 
do cargo, como formação universitária, experiência setorial, elevado grau de conhecimento do 
setor e reputação ilibada. 
 
A pergunta que sempre fazemos e nunca obtemos resposta é simples: Que interesse teria um 
cacique como o senador José Sarney ou seu colega Renan Calheiros, de triste lembrança, em 
patrocinar afilhados medíocres para dirigir estatais ou, pior ainda, agências reguladoras como 
a Anatel? 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 ago. 2008, Economia , p. B18. 


