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Internetteránovasregrasem2010

C
ompouco mais
de um ano de
operação no Bra-
sil, a banda larga
pela telefonia ce-

lular já corresponde hoje a
um terço dos 18 milhões de
acessos à internet em alta
velocidade do País e a ex-
pectativa é de que, já em
2010, ultrapasse o número
de conexões pela rede fixa
das empresas de telefonia e
de TV paga. A previsão de
crescimento é do superin-
tendente de Serviços Priva-
dos da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel),
Jarbas Valente, que coorde-
na um programa preventi-
vo para evitar panes na ban-
da larga móvel.
O alerta para possíveis

problemas veio principal-
mente do crescimento acele-
rado do mercado, que do-
brou de tamanho desde o
início do ano, chegando a

6,28 milhões em agosto. Esse
crescimento levou a Anatel a
montar dois grupos de acom-
panhamento, com a participa-
ção das empresas, para ava-
liar se a expansão das redes
estava ocorrendo na mesma
proporção. Valente disse, em
entrevista à Agência Estado,
que o trabalho dos dois gru-
pos – técnico e estratégico –
permite identificar onde estão
os gargalos do tráfego de da-
dos, onde existe mais deman-
da e onde é necessário mais
investimento.
Uma reunião de avaliação

com os presidentes das opera-
doras está marcada para dia
25 de novembro e o foco será
o Natal, quando aumenta con-
sideravelmente o volume de
acessos, ligações e a venda de
celulares e modems para cone-
xão à internet.
De janeiro até agora, de

acordo com o superintenden-
te, as empresas aumentaram

em 50% o número de ante-
nas de celulares de terceira
geração (3G) para atender
o crescimento da demanda
por banda larga, chegando
a 15,4 mil antenas, de um
total de 45 mil.
Além do aumento do nú-

mero de modems para cone-
xão móvel, foi detectada
também uma elevação no
uso da internet pelo brasilei-
ro, acima das médias inter-
nacionais. Com isso, as cen-
trais de distribuição do trá-
fego de dados, que tinham
capacidade para 2 giga-
bytes, foram ampliadas pa-
ra 8 gigabytes e estão pas-
sando para 13 gigabytes. De
acordo com o plano de pre-
venção, as empresas estão
orientadas pela Anatel a
reduzir a publicidade sem-
pre que a demanda ficar
próxima da capacidade das
redes. A propaganda é reto-
mada, de acordo com a
orientação da Anatel, quan-
do a expansão é feita.
A agência reguladora re-

comendou também às em-
presas que não usem a mes-
ma estrutura para encami-
nhar as ligações e as cone-
xões à internet. ●
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Anatel prepara novo regulamento para o setor, com uma série de obrigações para as provedoras de acesso

Hoje referência na arqui-
tetu ra espanhola, e com

pro  jetos desenvolvidos em
diversos países, Carlos La -
me la vi si tou recentemente o
Brasil, on  de defendeu o aden-
samento po pu lacional a partir
da ver tica lização como solu-
ção para nos sas cidades. Se -
gundo La mela, a opção é ma is
ecológica, pois garante maior
preservação ambiental.

Lamela também apontou
saídas que entende serem vi á -
veis para cidades como São
Paulo: uma política de reno-
vação e embelezamento das
cal çadas; a recuperação dos
edifícios, com limpeza das
fa chadas; e ainda o fim dos
fios elétricos aéreos nas ru as,
ca minhos no entender dele
econo micamente viáveis e
de gran de impacto visual. 

O arquiteto esteve no
Bra sil para participar de um
evento no Sul e passou por
São Paulo, chegando justa-
mente naquela terça-feira
em que a cidade parou por
causa do caos provocado
pela forte chuva. Chocado

com a paralisação do trânsi-
to, ainda assim ele ficou sur-
preso com a “arquitetura ma g -
nífica” de São Paulo. La-
mela veio com interesse em
ingressar em nosso mercado
imobiliário, em especial no
segmento voltado às refor-
mas e à construção de novos

estádios com vistas à Copa
do Mundo de 2014, já sa -
bendo que “a concorrência é
enorme e que será muito di -
fícil entrar por aí”, disse.

Carlos comanda em Ma -
dri o Estúdio Lamela, funda-
do pelo pai, Antonio La mela,
em 1954. O estúdio respon-
de por projetos de pe so
como: remodelação do Es -
tádio Santiago Bernabéu, do

Real Madri; construção de
aeroportos modernos em
Madri e Varsóvia; de hospi-
tal especializado no combate
ao mal de Alzheimer na
Espanha, além do maior call
center do mundo para o
Banco Santander no México,
entre tantos outros. 

Para o arquiteto, a cidade
vertical é mesmo muito mais
ecológica do que a ho ri -
zontal, pois os gastos com
infraestrutura são bem me -
nores. O problema é que –
diz ele – o desenvolvimento
tem sido excessivamente
horizontal, por exemplo, em
Madri nos últimos anos, o
que consumiu “muito espa-
ço, muito terreno, muita pai-
sagem, além do que os gas-
tos com urbanização foram
imensos”, comentou.

É um custo que, segundo
Carlos, geralmente as pes-
soas não podem pagar.
Como todos têm geralmente
dificuldades para pagar
impostos, lembra ele, o que a
prefeitura arrecada é normal-
mente insuficiente para arcar
com os custos, daí ser muito
melhor – na visão do arqui-
teto – “construir edifícios
mais altos em espaços redu-
zidos, mas que possam ser

divididos entre cem pessoas
e não só entre dez”, disse. 

“A arquitetura brasileira
impressiona pela pujança,
mas choca ver que edifícios
tão magníficos acabem na
fachada. As pessoas mal con -
seguem caminhar porque as
calçadas geralmente estão
mal cuidadas e o tropeço é
inevitável”, comenta Carlos
Lamela. Para ele, o problema

é econômico: “Não é barato
cuidar da ma nu tenção da cal-
çada. Mas en tendo que deva
ser de responsabilidade da
prefeitura, como acontece
nas cidades européias, onde
a propriedade a caba no limi-
te vertical, ou se ja, no alinha-
mento do lote”, prossegue.

O arquiteto espanhol sa li -
enta ainda que a experiência
espanhola, nesse cam po, tem
sido muito bem-sucedida,
trazendo sem pre ex celentes
resultados: “In ve s  timen tos
como esses, na melhoria das
calçadas e na res ta u ra ção e
limpeza das fa   cha das, ca u -
sam sempre grande im pacto
visual e a inda me lhoram a
imagem das administrações
municipais”, acrescenta. 

Carlos Lamela se disse
surpreso com a “vegetação
magnífica” que encontrou
em algumas áreas de São
Paulo, cidade mais arboriza-
da do que ele imaginava.
“Bastaria a retirada dos
ca bos e dos fios elétricos ex -
postos nas ruas e calçadas
para que a percepção da ci -
dade, por parte da popu -
lação, fosse outra, radical-
mente diferente, e é óbvio
que para melhor em todos
os sentidos”, concluiu.
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Apartirdopróximoano, asem-
presas provedoras de acesso à
internet, incluindo as grandes
operadoras,comoOieTelefôni-
ca, terão de seguir regras com
metas de qualidade na presta-
çãodosserviços.AAgênciaNa-
cional de Telecomunicações
(Anatel) está preparando um
novo regulamento para o setor,
comobrigaçõespara as empre-
sas e uma lista de direitos dos
usuários. As novas regras têm
também o objetivo de incenti-
varacompetiçãoeaentradade
novas operadoras no setor.
Agarantiadeentregadavelo-

cidade contratada é um dos
principais objetivos da Anatel.
Asestimativassãodequegran-
de parte dos clientes não tem
disponívelnemmetadedavelo-
cidade prometida pelas opera-
doras. “Hoje, o cliente não tem
como exigir a velocidade. Ele
quer baixar um filme, mas tem
dificuldade, porque a empresa
está saturada e não dá a ele o
mínimode garantia de acesso”,
disse a conselheira da Anatel
Emília Ribeiro, em entrevista à
Agência Estado.
Uma das ideias em estudo é

estabelecernocontratoumave-
locidade máxima e mínima, e a
conexão só poderá oscilar den-
trodestaprevisão.Aconselhei-
ra cita uma experiência do go-
verno do Chile que disponibili-
za um programa de computa-
dor, que pode ser baixado gra-
tuitamente,paramediraveloci-
dade de conexão na casa ou no
escritório do assinante. “Esta-
mos querendo trazer isso para
nós”, disse.
Pelaproposta emestudo, ha-

verá regras de atendimento ao
cliente, de solução de proble-
mas, de cobrança e de cancela-
mento do contrato, por exem-
plo.Aempresaquedescumprir
as obrigações estará sujeita a
abertura de processo adminis-
trativo e multa. O desempenho
na prestação dos serviços será
cobrado no Plano Geral deMe-
tas de Qualidade (PGMQ), que
terá, entre outros indicadores,
taxas para medir a quantidade
defalhasnastentativasdecone-
xão e o número de quedas na
conexãoenquantoainternetes-
tá sendo usada.

SERVIÇO ESSENCIAL
Comcercade18milhõesdeassi-
nantes no Brasil, a banda larga
para conexão à internet se tor-
nou um serviço essencial, exi-
gindo a atualização dos regula-
mentos. A necessidade de re-
grasmaisdurasparaa internet
ficou evidente também com as
panesdoserviçodebandalarga
Speedy, da Telefônica, que dei-
xarammilharesdeclientessem
conexão à internet.
As vendas do Speedy foram

suspensas em junho, e na vota-
çãoquepermitiuavoltadasven-
das,emsetembro,aAnatelesta-
beleceu como prioridade inter-
na a reformulação do regula-
mentoeadefiniçãodemetasde
qualidadeparaainternet.Apre-
visãodaconselheiraéqueapro-
postadaárea técnicadaAnatel
seja encaminhada ao conselho
diretor ainda estemês.
Após aprovada pelo conse-

lho, a proposta será colocada
emconsultapúblicaeseránova-
mente analisada pelos técnicos
epeloconselhodiretordaagên-
cia.Aexpectativaédequeono-
vo regulamento entre em vigor
no primeiro semestre de 2010.

Estão sendo estudadas tam-
bémmedidasdeestímuloàcom-
petição, commenos exigências
para pequenas empresas, que
atuam no interior e em nichos
demercado. Com isso, a conse-
lheira estima que deverá do-
braronúmerodeempresaspro-
vedoras de acesso à internet,
passando das 1.467 atuais para
3milempresas,numperíodode
um ano. Uma das propostas é
baixar o preço da autorização.
A licença regional continuará
custando R$ 9mil, mas a licen-
ça local terá o preço reduzido
paraR$ 1,2mil.
A agência está preocupada

tambémemevitaravendacasa-
da. Pela proposta, as prestado-
ras podem oferecer facilidades
para a contratação de pacotes

que tenham outros serviços,
comotelefoniaeTVporassi-
natura,masoassinantesem-
preteráaopçãodecontratar
apenas o acesso à internet.
De acordo com o regula-

mento em estudo, as empre-
sas não poderão bloquear
acessos a redes de trocas de
arquivos e de relacionamen-
tos. Também não podem ve-
tar a utilização de progra-
mas para baixar vídeos, de
comunicaçãoinstantâneaou
de telefonia pela internet.
Para colaborar com ações

de combate a práticas ilíci-
tas, como pedofilia, a Anatel
deverá impor uma regra pa-
ra obrigar os provedores a
guardar por três anos os da-
dosdeconexãodousuário. ●
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 out. 2009, Economia & Negócios, p.B10.




