
onselheiro do Comitê Gestor da Internet no
Brasil, Rogério Santanna é um dos responsá-
veis, no governo Lula, pela estratégia de difu-

são da banda larga. Nesta entrevista, Santanna de-
fende a ação do Estado na garantia da universaliza-
ção da internet.

CartaCapital: Quais os limites para a expansão da
internet em alta velocidade no País?
Rogério Santanna: O acesso à internet está ligado a
quatro fatores. O primeiro é a renda, quanto maior
a renda, maior a chance de ter acesso à internet. O
segundo é a escolaridade. O terceiro é a idade, e
quanto menor a idade, maior a familiaridade com
as novas tecnologias. O último fator é onde o usuá-
rio mora. Se a pessoa mora em uma favela, por
exemplo, em urna grande cidade, para a mesma
renda, a mesma idade e a mesma escolaridade, ela
tem oito vezes menos chance de ter acesso à inter-
net. O foco das empresas comerciais e concessio-
nárias de telecomunicações é o público de alta ren-
da e alta concentração. Nesses lugares, temos índi-
ces de Primeiro Mundo. Onde vai baixando um
desses fatores, ou concentração ou renda, vemos
uma rarefação do acesso à rede.

CC: A troca de metas vai resolver esse problema?
RS: Já é um caminho, porque hoje não existe absolu-
tamente nada. Mas é preciso gerar concorrência ou
gerar urna ameaça para que elas se movimentem.

CC: A recomendação do Comitê Gestor à Anatel de in-
fraestrutura de banda larga vai nessa direção: a cria-
ção de duas empresas distintas, uma para cuidar da

- infraestrutura e outra para a prestação de serviços?
RS: Justamente, para tentar minimizar o problema
do monopólio na oferta. E com contabilidades dis-
tintas, de modo que a agência possa fiscalizar. Em-
bora o CGI tenha recomendado, não foi essa a deci-
são da Anatel. Acredito que seria preciso haver ou-
tros esforços para fazer com que naquelas regiões
onde a operadora está sozinha essas coisas estejam
separadas uma da outra. Ela venderia para a sua em-
presa prestadora de serviços nas mesmas condições
em que venderia aos demais provedores de serviços.

CC: E essa questão seria a chave para aumentar a
concorrência?
RS: Não necessariamente, mas certamente aumen-
taria a fiscalização da agência sobre as operadoras
se a segregação fosse mais clara. Ficaria mais fácil
aferir a contabilidade de cada uma. Hoje é muito
fácil esconder certas coisas.

CC: Há quem diga que a troca de metas foi vantajo-
sa para as concessionárias por representar um custo
menor. O senhor concorda?
RS: Eu acho que sim, para elas também foi vantajo-
so. E por várias razões. Já está claro que o futuro do
negócio é a banda larga. A telefonia será, logo, logo,
uma commodity, e eles sabem que é um negócio
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que vai acabar. Há mui-
tos anos ouço dizerem
que "a telefonia é um
grande negócio que um
dia vai terminar. Mas
que bom que não seja
agora". Eles vão adiando
o máximo que puderem,
para que esse negócio
não vire uma commo-
dity. Se em telefonia fixa
ternos um modelo meio
estagnado por falta de
concorrência, o mesmo
não ocorre na telefonia
celular. Então o mundo
do futuro não será de
cabo até a última milha,
será um mundo wire-
less. E esse mundo wire-
less é uma ameaça para
eles. Acredito que a lon-
go prazo esse modelo
acabará substituído. E as
atuais operadoras es-
tão tentando ficar com
o próximo negócio, mu-
dar para estar no negó-
cio correto. Por isso, a
grande discussão em tor-
no do espectro, do preço
pago pelo espectro no
Brasil, porque esse é o
grande negócio do futu-
ro. E algumas ameaças
podem fazer a banda lar-

ga se movimentar no Brasil, como a entrada do 3,5
G, o que faz a banda larga ficar muito mais compe-
titiva. Então a telefonia móvel pode ser um grande
aliado para baixar os preços da banda larga.

CC: Há quem considere anacrônico a discussão em
torno da banda larga ser um serviço público ou pri-
vado. Como o senhor avalia essa questão?
RS: No Brasil, se olharmos toda a área de telefonia,
veremos que só existe um programa público, a te-
lefonia fixa, já que a celular não é uma concessão
nem a banda larga.

CC: O CGI defende que a banda larga também seja
um serviço público?
RS: Não acredito que esta seja a discussão. Primei-
ro porque o modelo hoje tem barreiras de entrada
muito baixas. A licença SCM (Serviço de Comuni-
cação Multimídia) é muito barata de ser obtida,
existem mais de 600 provedores de SCM no País.

Acho esse um modelo muito interessante. A ques-
tão não está aí. A questão é haver alguma ação do
Estado brasileiro que seja uma medida compensa-
tória para o fato de o mercado não resolver o pro-
blema de telecomunicações em um país corno o
nosso. O mercado vai onde há renda e concentra-
ção. Em qualquer plano de marketing das opera-
doras, vernos que o foco delas é um público entre
22 milhões e 30 milhões de indivíduos, contando
boa parcela da classe C recentemente em ascen-
são no Brasil. Isso aparece claramente nas nossas
pesquisas. Acredito que exista um papel para uma
empresa pública fazer o que o mercado não faz. E
o governo brasileiro dispõe de backbones pagos,
montados e não utilizados,

CC: A injeção de recursos na Telebrás tem a ver?
RS: Na privatização, criou-se a Anatel, mas não se
pensou em colocar funcionários públicos na agên-
cia. Dos funcionários da Anatel, 186 são do Siste-
ma Telebrás. A Telebrás ficou com a dívida e com
os funcionários da Anatel. E sobraram muitas ações
judiciais pendentes. Como entendemos que ela
possui um montante de ações que poderão ser per-
didas, o aporte será usado para pagar essas ações
Agora, se a Telebrás vier a ocupar um outro papel,
o de a grande gestora do backbone público no Bra-
sil, então esses recursos poderão ser o primeiro pas-
so para a construção desse backbone.

CC: O acesso ainda deixa muito a desejar, não?
RS: Ainda é caro e, quanto mais pobre o lugar, mais
caro e mais escasso ele é. Ou seja, é inversamente
proporcional à renda.

CC: Há quem defenda a mudança na legislação de mo-
do a permitir a utilização do Fust na banda larga.
RS: A grande aplicação do Fust não é mais em telefo-
nia, inclusive porque esse é um assunto já resolvido
até pela telefonia celular. O grande papel do Fust é
financiar uma estrutura de banda larga, para criar
medidas compensatórias e suprir o papel que o mer-
cado não resolve. Acredito que o papel dessa empre-
sa pública seria justamente ir aonde o mercado não
vai. E, por sinal, quando ela for, todos irão atrás.

CC: Como o senhor vê as iniciativas municipais?
RS: São cada vez mais freqüentes. Fazer uma ci-
dade ser conectada não tem nada a ver com o ta-
manho ou a renda da cidade. Para qualquer de-
las, é possível conectar as pessoas a uni preço
bastante razoável. E uma estrutura relativamen-
te barata para interiorizar o emprego e a educa-
ção em grande escala no Brasil. Ou seja, onde
não há concorrência, o monopólio exerce da for-
ma mais cruel o seu poder.
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