




"Nessas áreas está o coração do faturamento
em telecomunicações da América Latina", co-
menta Valder Nogueira, analista da Itaú Correto-
ra, referindo-se ao estado de São Paulo. O cenário
de crise assusta, mas não como em outros setores
mais sensíveis à inadimplência, diz o analista. "A
estratégia das empresas é usar todos os vetores
disponíveis, a telefonia fixa, celular, tevê a cabo e
sistema de voz IP para tentar blindar a oferta.
Nessas horas, quanto mais "empacotado" estiver
o cliente, menor a chance de trocar de operado-
ra", afirma. A onda do dólar barato, diz o analista,
foi providencial para as operadoras, que puderam
expandir suas infraestruturas a um custo menor.

A "jóia da coroa" do mercado brasileiro encon-
tra-se na área de concessão da telefonia fixa da es-
panhola Telefônica, controladora da Telesp, líder
no mercado de banda larga até a compra da Brasil
Telecom pela brasileira Oi, sob a bênção do Palácio
do Planalto. Além da Telefônica e da Oi, a Net, bra-
ço do grupo mexicano Telmex, também se desta-
ca. Juntas as três abocanham 90% do faturamento
da internet em alta velocidade, segundo a consul-
toria Teleco. Outras concessionárias pequenas, co-
mo a CTBC e Sercomtel, também aparecem no
ranking, com números bem menos expressivos.

A estrutura concentrada do mercado brasileiro é
alvo de críticas de especialistas do setor e ONGs
ligadas aos direitos do consumidor. Ao não avan-
çarem nas áreas das concorrentes, o que é permi-
tido no caso da exploração da banda larga, garan-
tiriam as margens elevadas que tornam o negócio
de longe o mais promissor. Em resposta, as ope-
radoras argumentam que atuam nas áreas em que
desfrutam de maiores vantagens comparativas. E
que, aos poucos, preparam-se para incursões em
território "estrangeiro".

Nos bairros mais pobres da zona leste paulista-
na, a cerca de 20 quilômetros do Jardim Paulista, a
situação muda radicalmente de figura. O mesmo
vale para as cidades pequenas e, de modo geral,
para a população de baixa renda espalhada pelo
País. Nesses casos, a parcela de internautas com
banda larga fica próxima da média dos estados da
Região Norte ou do Nordeste do País, entre um e
três por 100 habitantes. Nos municípios de maior
porte, encontra-se o serviço, mas muitas vezes a
preços exorbitantes e qualidade nem sempre satis-
fatória. Um caso emblemático é Manaus: contra-
tar um plano de 600 Kbps, velocidade considerada
baixa, dos quais apenas 10% são garantidos em con-
trato, custa 430 reais por mês. Do total de 5,5 mil
municípios do País, mais de 3 mil ainda não pos-
suíam a infraestrutura necessária para conectar os
usuários em alta velocidade no início de 2008.

O setor privado defende uma maior parceria
com o poder público, tendo o último o papel de in-
centivar ou mesmo substituir as empresas em áreas
mais carentes. "Um possível avanço seria um acor-
do entre a sociedade e diversas instâncias de gover-
no para permitir a redução, por período de tempo
determinado, da carga tributária incidente sobre a
banda larga (fixa e móvel) para estes públicos", ano-
ta Antônio Carlos Valente, presidente da Telebrasil
(Associação Brasileira de Telecomunicações), em
artigo à página 56.

A necessidade de avançar na inclusão digital ser-
viu de argumento para o governo federal promo-
ver, no ano passado, a troca de metas para as con-
cessionárias de telefonia fixa. O acerto substituiu a
obrigação de instalar centrais com ao menos dois
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telefones públicos, aparelhos de fax e computado-
res com acesso discado pelo aparato tecnológico
que permite aos usuários solicitar a instalação da
banda larga em sua residência ou empresa. O novo
acordo obriga as operadoras a suprir todas as cida-
des brasileiras de infraestrutura até o fim de 2010.

A troca de metas esbarra, no momento, em uma
ação na Justiça Federal, proposta pela Pro Teste,
associação de consumidores sediada em São Pau-
lo. Na ação, a Pro Teste questiona a constituciona-
lidade da troca, pelo fato de serem utilizadas recei-
tas provenientes da telefonia fixa para bancar a ex-
pansão da banda larga, o que oneraria a tarifa de
telefonia fixa, cuja penetração no País ainda é bai-
xa, de 21 por 100 habitantes. Nesse caso, também
o custo elevado em relação à renda mensal brasi-
leira seria o principal inibidor.

"Esses investimentos deveriam ser usados
para reduzir o custo da telefonia fixa, um servi-
ço essencial ainda muito caro", diz a advogada
Flávia Lefèvre, autora da ação da Pro Teste e ex-
integrante do Conselho Consultivo da Anatel.
No processo, Lefèvre questiona ainda o fato de a
agência ter excluído do acordo, após o período
de consulta pública, a cláusula de reversibilida-
de, pela qual as operadoras se comprometiam a
devolver à União toda a infraestrutura, conheci-
da como backhaul, ao fim da concessão.

Após a liminar obtida, ainda em vigor, a Anatel
negocia com as concessionárias a inclusão da cláu-
sula, desnecessária, no entendimento da agência,
por ser "redundante". "A reversibilidade", argumen-
ta Gilberto Alves, superintendente de serviços pú-
blicos da agência, "já faz parte do contrato original
da concessão". Alves afirma que as concessionárias
demonstraram disposição em assinar o contrato,
com a cláusula incluída. O acordo abrangeria ain-
da a conexão das 57 mil escolas públicas.

Como em muitos outros países, ano a ano cai o
faturamento da telefonia fixa, enquanto o da mó-
vel e do provimento de acesso à internet, especial-
mente por banda larga, não para de crescer. Inclui-
se nesse rol, com destaque crescente, o uso da in-
ternet como suporte para a telefonia "tradicional".
"Precisamos de um plano nacional de universali-
zação da banda larga", afirma Gindre. "Definir uma
velocidade mínima, as características essenciais
desse serviço, uma planilha de custos e um estatu-
to público que regulamente o modelo."

No governo, o comando do setor de telecomuni-
cações pende para outra direção, preferindo evitar
a discussão em torno da natureza do serviço de
banda larga, se público ou privado. "Acredito que
não seja esta a questão essencial", afirma Rogério
Santanna, do Ministério do Planejamento, também
integrante do Comitê Gestor da Internet, em en-
trevista à página 54. "Já está claro que a banda larga
será o grande negócio do futuro. E esse mundo do
futuro incluirá a tarifação por capacidade de tráfe-
go, não por minutos ou levando em conta a distân-
cia. Será um mundo wireless, a grande promessa
para aumentar a concorrência de banda larga."

Para Santanna, as empresas não levarão por con-
ta e risco a banda larga para além das classes A, B e
uma parcela da C, totalizando entre 25 milhões e
30 milhões de usuários, num universo de 190 mi-
lhões de brasileiros. O secretário defende a retoma-
da da infraestrutura pertencente à Eletrobrás, que
seria administrada por uma empresa pública. "O pa-
pel dessa empresa será o de levar a banda larga aos
lugares condenados à desconexão eterna. É o caso
de todo o interior do Brasil, das favelas, dos lugares
onde nenhuma empresa foi ou pretende ir", avalia.

Professor da Universidade de Brasília e um dos
maiores especialistas em telecomunicações do
País, Murilo Ramos considera a discussão sobre
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> a massificação da banda larga essencial. "No Bra-
sil, o desenvolvimento da internet se deu em gran-
de medida por conta das empresas de tevê a cabo,
mas também por uma evolução tecnológica impre-
vista, a ADSL, que na maior parte da rede é feita na
antiga conexão de telefonia para a transmissão de
banda larga", diz o acadêmico. "E hoje a discussão
regulatória que ferve é em relação ao uso do espec-
tro para a conexão em alta velocidade, por acesso
sem fio, usando a faixa de 2,5 GHz. As operadoras
de telefonia móvel querem permissão para utilizar
essa faixa nobre do espectro para ampliar a sua ca-
pacidade de oferecer banda larga. São outorgas an-
tigas concedidas aos canais de tevê por assinatura.

Apesar das possibilidades tecnológicas do acesso
móvel, Ramos considera que a infraestratura "físi-
ca" sempre terá maior capacidade de tráfego e será,
em última análise, a condutora do crescimento da
banda larga. "O problema dos formuladores das po-
líticas públicas, no mundo todo, aliás, é como equa-
cionar todas essas possibilidades tecnológicas", ava-
lia. Segundo o pesquisador, toda nova tecnologia
tem seu "tempo de maturação".

"Obama, em fevereiro, prorrogou o prazo para a
tevê digital substituir a analógica por mais quatro
meses. Fez isso para evitar um 'apagão analógico'
para cerca de 9 milhões de residências nos Estados
Unidos. Nem com os subsídios dados, os norte-
americanos conseguiram se equipar tecnologica-
mente." Ramos defende a troca de metas decidida
pela Anatel, que seria um "passo correto" em dire-
ção à massificação da banda larga no País. "A socie-
dade brasileira precisa discutir a universalização
do serviço de banda larga e políticas públicas ade-
quadas, inclusive porque a telefonia fixa tem seu
prazo de validade. O risco é deixar morrer um ser-
viço que é universalizado e não colocar no lugar
outro serviço compatível com a essencialidade, co-
mo é o acesso à internet em banda larga."

Outra saída para acirrar a concorrência seria
acompanhar o que se faz hoje na Inglaterra. Lá exis-
te a separação funcional das empresas que forne-
cem a infraestrutura das que levam o serviço ao
consumidor final, com contabilidades distintas no
caso das subsidiárias das concessionárias para faci-
litar a fiscalização e garantir a isonomia dos con-
tratos com as concorrentes.

Proposta semelhante foi encaminhada pelos in-
tegrantes do Comitê Gestor da Internet à Anatel,
em carta enviada em agosto do ano passado, duran-
te as discussões sobre as novas regras para o setor.
Assinada por representantes de três ministérios, da
própria Anatel, de provedores, da indústria de hard-
ware e software, da academia e do chamado terceiro
setor. A proposta acabou engavetada pela Anatel.

Quem não fica
a ver navios
Com dinheiro público ou em parceria com o setor privado,
expandem-se as experiências municipais e estaduais

Na corrida em busca de acesso veloz à inter-
net, algumas cidades largaram na frente. Os
prefeitos investiram recursos públicos para

levar banda larga à população por meio de soluções
mistas, em parte por cabos e em parte sem fio. Em
Pedreira, no interior paulista, o custo saiu por volta
de 800 mil reais, mais uma mensalidade de 16 mil,
bancada pela prefeitura. Sud Menucci, também no
interior de São Paulo, é considerada a pioneira en-
tre as chamadas cidades digitais. Piraí, no Rio de Ja-
neiro, é outro exemplo de município que tomou as
rédeas para construir sua própria infraestrutura de
banda larga. Com o Projeto Piraí Digital, feito em
parceria com órgãos governamentais e empresas
locais, colocou no ar uma rede que combina acesso



por cabo e tecnologia sem fio para cobrir toda a
área da cidade e pode ser usada gratuitamente em
instalações municipais. São quase 400 computa-
dores distribuídos em 39 edifícios públicos, 22 ins-
tituições de ensino, quatro bibliotecas, nove quios-
ques em praças e quatro telecentros do projeto.

Recentemente, a Anatel mudou a orientação,
que agora não coloca mais empecilhos para a
criação de novas cidades digitais. As prefeituras
não precisam mais criar uma empresa para con-
seguir uma licença de Serviço de Comunicação
Multimídia (SCM). Se não cobrarem pelo servi-
ço, podem fazer o mesmo que Pedreira, custean-
do a construção da infraestrutura para prover
banda larga. Além disso, o governo também am-
pliou o crédito disponível para as empresas de
telecomunicações. Agora poderão obter finan-
ciamento equivalente a 80% no caso da compra
de bens de capital.

"Tornar Pedreira uma cidade digi-
tal não custou caro. Saiu o equivalen-
te a 700 mil reais, ou seja, o que eu
gastaria com a construção de 3 qui-
lômetros de estrada", diz o prefeito
Hamilton Bernardes Jr. Eleito para a
sua segunda gestão em 2008, Bernar-
des Jr. iniciou o projeto no primeiro
mandato, após a leitura de um livro
que falava da importância de as pes-
soas "estarem conectadas". "A inten-
ção é cobrir toda a cidade até o fim
do ano, oferecendo banda larga de acesso sem fio.
Vamos dobrar a capacidade com um aumento de
custo de apenas 30%", diz o prefeito. "O pessoal
aqui na cidade briga para ter um deste. Acho que
o nosso é até melhor do que o da Telefônica",
compara. O apoio técnico foi dado pelo professor
da Unicamp Leonardo Mendes, coordenador do
Laboratório de Redes de Comunicações. Hoje,
Mendes colabora na implantação de outros pro-
jetos municipais. "A infovia municipal proporcio-
na universalização e inclusão digital para toda a
sociedade, sem distinção de classe. A infovia está
para a informação assim como as ruas estão para
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os transeuntes e veículos. É parte da demanda
de infraestrutura do município", diz Mendes. O
preço pago pela cidade, calcula, poderá cair
mais adiante, à medida que alguns serviços pas-
sem a ser cobrados, de modo que o mercado por
si seja capaz de gerar os recursos para a manu-
tenção da infraestrutura da rede.

Outras iniciativas pipocam pelo País. Em Minas
Gerais, o governo fechou um acordo no fim de
2008 com o Ministério das Comunicações para
levar a banda larga aos 500 telecentros distribuí-
dos pelo interior, prioritariamente nas regiões de
menor renda. Como contrapartida, retirou o
ICMS sobre os gastos do próprio ministério em
conexões de banda larga. Em Porto Alegre, a exis-
tência de uma empresa municipal responsável pe-
las decisões estratégicas é apontada como um dos

fatores que explicam o fato de a capi-
tal gaúcha estar entre as primeiras
em redes digitais municipais.

Já os consumidores de maior po-
der aquisitivo dispõem de um leque
de opções. Em fevereiro, a Telefôni-
ca passou a oferecer ligação por meio
de fibra óptica, com alta capacidade
de tráfego, por cerca de 350 reais.
"Investimos no ano passado 100 mi-
lhões para atender cerca de 200 mil
residências, que terão à disposição,
entre outros serviços, um locadora

de vídeos on demand", diz Márcio Fabris, diretor
de produtos residenciais da Telefônica.

Com estratégia diferente, a Oi, agora turbina-
da após a compra da Brasil Telecom, mira os
consumidores mais "modestos". "Essas promo-
ções a um preço altíssimo funcionam principal-
mente como uma estratégia de marketing", alfi-
neta Bittencourt, diretora de Marketing
da Oi. "Vamos continuar nos concentrando nos
usuários com padrão mais normal, dando mais
opções e menor preço", diz a executiva, acres-
centando que, em "um futuro próximo", planeja
"invadir" o mercado paulista. •
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