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Durante a Futurecom 2009, na 
semana passada, o governador 
do Estado de São Paulo, José 
Serra, assinou o decreto que 
inaugurou o Programa Banda 
Larga Popular. Depois de meses 
em negociação com as opera-
doras, o governo estabeleceu a 
isenção total do ICMS cobrado 
para os serviços de internet 
em alta velocidade — que é 
de 25% — visando conectar a 
população de baixa renda. 

Segundo o decreto, o valor 
máximo a ser cobrado pelo 
serviço — que se restringe à 
velocidade entre 200 Kbps (ki-
lobits por segundo) e 1 Mbps 
(megabits por segundo) — 
será de R$ 29,80, cabendo às 
operadoras estabelecerem os 
pacotes que julgarem conve-
nientes. Hoje, o preço mínino 
está em torno de R$ 50. Os 
benefícios se estendem ainda 
para a banda larga móvel, que 
ainda exibe altos custos aos 
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usuários e teria capacidade de 
atingir uma grande parcela da 
população. 

“Democratizar a internet é 
ajudar no desenvolvimento do 
País e melhorar a qualidade de 
vida da sociedade”, assinalou 
Serra, que não precisou, po-
rém, qual o impacto financeiro 
que o programa irá causar ao 
caixa do Estado. Ainda de 
acordo com o governador, o 
Banda Larga Popular poderá 
atingir cerca de 2,5 milhões 
de pessoas que, segundo a 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD), 
não possuem acesso algum à 
rede ou o fazem por meio da 
conexão discada. 

O decreto beneficiará ape-
nas pessoas físicas e se limita 
a novas adesões. Os que op-
tarem pelo cancelamento de 
outro serviço contratado para 
aderir à banda larga popular 
deverão pagar uma taxa de 

até R$ 100.     
Nesse primeiro momen-

to, a Telefônica será a única 
a aderir ao Programa e co-
meçará a comercializar seu 

pacote — que inclui modem, 
instalação e provedor — na 
primeira semana de novembro. 
Outras empresas ainda não se 
manifestaram, mas o gover-

Segundo dados recentes da 
Anatel, o Brasil dispõe de um 
total de 18 milhões de usuários 
de banda larga, 12 milhões dos 
quais com acesso de forma fixa, 
via ADSL ou satélite, e 6 milhões 
de forma móvel, com celulares 
inteligentes — os smartphones. 
A penetração e potencial do 
mercado de internet no Brasil 
foi tema de mais um debate na 
Futurecom 2009.

Marcelo Motta, diretor de 
marketing da Huawei, divul-
gou pesquisa realizada pela 

GSM Association indicando 
que cada 10% de crescimento 
da base de usuários de banda 
larga de um país pode resul-
tar num incremento de quase 
1% no PIB. A mesma pesquisa 
indica que, em 2014, data em 
que se realizará a Copa do 
Mundo no Brasil, há potencial 
de se atingir 90 milhões de 
usuários de banda larga — 
30 milhões de usuários em 
acessos fixos e 60 milhões em 
acessos móveis.

Átila Souto, representante 

do Ministério das Comunica-
ções, afirmou haver um plano 
em curso na esfera do gover-
no federal que foi batizado 
de Plano Nacional de Banda 
Larga. Por determinação do 
ministro Hélio Costa, o Minis-
tério das Comunicações tem 
realizado consultas públicas 
para traçar uma estratégia 
de inclusão da banda larga 
em uma iniciativa que terá 
a participação dos setores 
público e privado. 

Fábio Ciocchi 

nador garantiu que, conforme 
aumente a adesão de outras 
operadoras, existe a possibili-
dade de a velocidade máxima 
oferecida ser acrescida. 

Banda larga impulsiona economia 
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