
Brasileiro é figura central no debate sobre internet dos EUA 
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Carlos Kirjner foi apontado conselheiro para plano de banda larga da agência americana de 
comunicações 
 
Antes de começar mais uma das muitas conversas com representantes do mercado, que 
marcariam os seus primeiros dias no comando da agência federal de comunicações dos 
Estados Unidos, a FCC, Julius Genachowski, não suspeitava que duas horas depois encontraria 
um nome para coordenar os estudos para a criação de um plano para levar banda larga a todo 
o território americano. E teria suspeitado menos ainda que ele seria o de um brasileiro. 
 
Há 20 anos morando nos Estados Unidos, Carlos Kirjner foi à conversa como executivo de uma 
empresa do Vale do Silício, a desenvolvedora de chips Telegent Systems. No dia seguinte, 
recebeu uma ligação do chefe da FCC, que o convidava para ser conselheiro sênior no projeto 
e coordenar as diferentes equipes multidisciplinares compostas por cerca de 200 pessoas e 
responsáveis por propostas de políticas "Falei que não aceitaria. Ele ligou de novo e disse que 
seria importante", conta. "Nunca perguntei para ele o que causou o interesse. Mas quando se 
começa a falar sobre banda larga, o assunto não é banda larga. É internet. E se percebe que 
não é só internet. É todo o sistema de telecomunicações, mídia e conteúdo. Tudo passará por 
ela". 
 
Carreira no exterior 
 
O brasileiro, que já gasta um certo tempo para encontrar as palavras certas em português, 
chegou aos Estados Unidos para fazer doutorado em Engenharia Elétrica na Universidade da 
Califórnia, em Berkeley. Depois, rumou a Nova York, onde trabalhou na consultoria McKinsey e 
começou a aliar seu conhecimento técnico ao mundo dos negócios, chegando a sócio. 
Contratado pela Vodafone, passou dois anos e meio na Europa como diretor de 
desenvolvimento de novos negócios até se mudar para o Vale do Silício, e então ser 
redirecionado ao desafio de sua carreira. 
 
O trabalho na FCC ultrapassa as 100 horas semanais, diz. "Mas nenhum minuto é chato. Tem 
potencial de fazer a diferença positiva para os Estados Unidos e outros países." Kirjner sabe 
que muitos olhos vão se voltar à FCC, quando ela anunciar seu plano de banda larga. 
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