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Setor de telecomunicações americano muda com a entrada de novos participantes 
 
A agência federal de comunicações (FFC) tem até 17 de fevereiro de 2010, data imposta por 
ato do Congresso do Estados Unidos, para entregar proposta de um plano nacional de banda 
larga. A proposta pode acarretar mudanças na lei de telecomunicações. A seguir, leia a 
entrevista com o brasileiro Carlos Kirjner, que coordena o projeto. 
 
Em que o plano de banda larga para os Estados Unidos diferir dos feitos em outros 
países? 
 
Essas comparações são muito difíceis e de valor limitado, porque em cada lugar é diferente o 
papel do governo, limites do mercado, poder aquisitivo da população, leis e a própria política. 
Mas os desafios e os temas são os mesmos: como se garante o balanço correto entre 
investimento, inovação e inclusão. 
 
Mas o que há de particular nos Estados Unidos? 
 
Não sei se é o único, mas os Estados Unidos têm um dos poucos mercados com um 
ecossistema de novas aplicações em telecomunicações, trazidas pelas companhias de internet. 
Há um ecossistema de tecnologia capaz de inovações como o iPhone. É o único país com duas 
grandes redes fixas, uma de cabo e uma telefônica, que passam pelas residências. E há um 
nível de competição razoável em telecomunicações móveis. 
 
Como criar diretrizes para um mercado que traz novas tecnologias a todo momento e 
em que mesmo os participantes vêm mudando? 
 
Para o plano, não interessa se é uma empresa existente ou se uma que entra para inovar . Há 
vários insumos que a indústria controla e podemos regular: em especial, a banda de 
freqüência e os direitos de uso, que definem quem pode colocar fibra em uma estrada, por 
exemplo. Estamos decidindo como liberar o máximo dos insumos ao menor preço possível, o 
que diminui o custo de investimento. 
 
Isso ajuda a garantir o investimento, mas como garantir que as pequenas empresas 
entrem no mercado e possam trazer inovações?  
 
Em inovação, pensamos na política de competição. Se há um número infinito de competidores, 
não tem investimento. Se existirem poucos, não há incentivo para inovação. Hoje há uma 
competição entre diferentes modelos de empresas; provedores de serviços de banda larga, os 
de banda larga e aplicações de internet e os de aparelhos. Achamos que em áreas diferentes 
teremos um grau de competição diferente, então a política vai ter que ser por região. 
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