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Em vez domodelo híbrido, que vinha sendo estudado, presidente quer empresa estatal forte para atuar no setor

Alarme Monitorado 24 horas. Enquanto você viaja a negócios, 
cuidamos da sua casa por menos do que você imagina.
Ligue agora para (11) 3619-9009.

PRESENÇA–ParaLula, ogoverno temdeestar preparadoparaatuarondeasempresasnãoquiserem

Gerusa Marques
Tânia Monteiro
BRASÍLIA

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva quer que a estatal da
banda larga, cuja criação está
sendo estudada no governo,
também chegue ao cliente fi-
nal, oferecendo, no varejo, co-
nexãoàinternetemaltaveloci-
dade. Segundo assessores do
presidente,Lula achaqueogo-
verno tem de estar preparado
para prover o serviço ao cida-
dão brasileiro no caso de em-
presasprivadasnãotereminte-
resse.
Os estudos do grupo técnico

encarregado de formular uma
proposta de massificação da
banda larga no País caminha-
vamparaaadoçãodeummode-
lo híbrido, em que a estatal
atuasse no atacado, fazendo a
transmissão de dados. O aten-
dimento ao cliente final ficaria
como setor privado, seja pelas
grandes teles ou por pequenos
provedores.
Emreunião, ontem, comoito

ministros,essecenáriomudou.
Lula pediu novos estudos para
a criação de uma estatal mais
poderosa,quepoderáviracom-
petir com as empresas priva-
das emtodos os segmentos.Al-
gunstécnicosdogovernoadmi-
tem, porém, a possibilidade de
a manifestação do presidente
ser uma forma de pressionar
as teles a aderirem demaneira
mais efetiva ao projeto demas-

sificação da banda larga.
O presidente deu mais três

semanas para que os técnicos
levantem os custos do projeto,
incluindo o atendimento ao
cliente final, chamado de últi-
mamilha. Para isso, seriamne-
cessários investimentos na
construção de ligações entre a
estruturaprincipalqueogover-
no já possui – usando as redes
daPetrobrás,Eletrobrás eEle-
tronet – ao consumidor final.
Na reunião, Lula tambémmos-
trou-se irritado com a demora
da Justiça em liberar as redes
de fibra óptica da Eletronet
(empresa falida que tem a Ele-
trobráscomosócia)paraopro-
jeto (ver abaixo).

O ministro das Comunica-
ções, Hélio Costa, que ontem
também apresentou a Lula
uma proposta para expandir a
internet rápida em parceria
com as teles, já disse que o go-
verno não tem recursos para
bancar o projeto sozinho.
Pelo projeto de Costa, se-

riam necessários R$ 75,5 bi-
lhões para chegar a 2014 com
90 milhões de acessos à inter-
netemaltavelocidade,bemaci-
ma do número atual de cone-

xões, que está em cerca de 20
milhões.Oprojeto doministro,
intitulado“OBrasilemAltaVe-
locidade”, prevê que, em cinco
anos, metade dos domicílios
brasileiros estarão conectados
combanda larga.Masnão con-
templa a criação de uma esta-
tal para atuar no segmento.
Do total de investimentos,

R$ 49 bilhões seriamaplicados
pelas empresas, com recursos
própriosedelinhasdefinancia-
mento do BNDES. Os outros

R$ 26,5 bilhões viriam do setor
público, incluindoogoverno fe-
deral e os governos estaduais.

PREÇO BAIXO
O objetivo do plano de Costa é
criarumabanda largamais ba-
rata, que custe no máximo R$
30 por mês. A ideia é permitir
que os serviços possam chegar
às classesmais carentes da po-
pulação e ao interior do País.
Outro objetivo do projeto é au-
mentaremdezvezesavelocida-

de mínima de conexão, saindo
hojede200quilobitsporsegun-
do (kbps) para 2 megabits por
segundo (Mbps), em 2014.
Amaiorpartedoinvestimen-

to privado seria bancada pelas
operadoras de telefonia celu-
lar, que ficariam responsáveis
pelo aporte de R$ 31 bilhões,
correspondentes a 53 milhões
de novos acessos à banda larga
pela rede móvel. As empresas
de telefonia fixa investiriamR$
18bilhões,paracriar18milhões

de novas conexões até 2014.
Os governos contribuiriam

para o projeto com isenção tri-
butária para novos acessos e a
liberação de fundos setoriais.
Amaiorpartedodinheiropúbli-
co – R$ 12,6 bilhões – viria da
isenção da cobrança de ICMS
sobreosnovos acessos àbanda
larga,oquedependedaconcor-
dância dos Estados. Também
haveria isençãodacobrançade
PISeCofins, no total deR$ 1,63
bilhão, para novos acessos e
modemsdeconexãoàInternet.
O governo federal liberaria

R$ 4 bilhões do Fundo de Uni-
versalização dos Serviços de
Telecomunicações (Fust) e R$
1,6 bilhão do Fundo de Desen-
volvimentoTecnológicodasTe-
lecomunicações (Funttel),
alémdeabrirmãodaarrecada-
ção de R$ 3,45 bilhões do Fun-
do de Fiscalização das Teleco-
municações (Fistel), quedeixa-
ria de ser cobrada sobre os no-
vos acessos, até 2014.
Pela proposta, nos próximos

cinco anos, seriam aplicados
ainda R$ 2,22 bilhões para a
criação de 100 mil telecentros
para acesso público à internet
eR$ 1 bilhão emsatélites de co-
municação.Dametatotalde90
milhões de acesso, 30 milhões
seriam pelas redes fixas e 60
milhões pelas redes da telefo-
nia celular. Pela proposta, nos
próximos cinco anos, seriam
atendidostambém100%dosór-
gãos da administração federal,
dos estados emunicípios. ●

Hélio Costa
apresentou projeto
que privilegia
parceria com teles

DIDA SAMPAIO/AE–29/9/2009

Renato Cruz

AEletronet, que se encontra
emprocessodefalência,ope-
ra uma rede óptica de 16 mil
quilômetros, presente em 18
Estados brasileiros. Ela usa
ainfraestruturadetransmis-
são de energia, com cabos
chamadoseminglêsdeOpti-
cal Ground Wire (OPGW),
que combinam uma parte
metálica que serve de para-
raioeasfibrasópticas.AEle-
trobrás tem 49% de partici-
pação na empresa.
O processo de falência da

Eletronet corre na Justiça
Estadual do Rio de Janeiro.
Ocontroledaoperadoraper-
tencia à americana AES,
mas foi vendido ao empresá-
rio Nelson dos Santos, que
comprou 51% da Eletronet
sem desembolsar pratica-

mente nada, em troca de assu-
mir as dívidas. Santos foi o res-
ponsável por negociar as dívi-
das da AES, referentes às em-
presasdeenergiaque comprou
no Brasil, com o Banco Nacio-
naldeDesenvolvimentoEconô-
mico e Social (BNDES).
OsprincipaiscredoresdaEle-

tronet sãoaFurukawaeaAlca-
tel-Lucent,queforneceramare-
dedaempresa eacabaramsem
receberumadívidaquejáultra-
passa R$ 600 milhões. Em
2007, os credores chegaram a
negociar a venda da Eletronet
com o Serpro, estatal ligada ao
Ministério da Fazenda, que pa-
garia cerca de R$ 210 milhões
pela empresa, mas o negócio
não foi para a frente.Ogoverno
fez um depósito judicial de R$
300milhões, no processo de fa-
lência que corre no Rio, para
tentar retomar a rede.

Apesar de desatualizada, a
Eletronet tem uma infraestru-
tura de abrangência nacional
que rivaliza com a daEmbratel
e da Oi. Essa rede, no entanto,
não tem capilaridade. Ou seja,
ela chega a várias cidades, mas
nãoàportadosusuáriosdeban-
da larga. Para isso, precisaria
de umgrande investimento em
redes locais, ou de parcerias
comoutras empresas.
Emagosto,oTribunaldeJus-

tiça doRio decidiu que o gover-
no poderá assumir o controle
da fibra ópticanãoutilizadape-
la Eletronet. Apesar disso, a
posse dessa rede pelo governo
aindanãoaconteceunaprática,
dependendo de avaliações de
peritos. ●
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