


Abanda larga no Brasil tem "só" três proble-
mas: "é para poucos, cara e lenta". Tal
definição foi dada pelo coordenador do

Programa de Inclusão Digital do governo federal,
César Alvarez, no 53° Painel Telebrasil, evento
dos empresários de telecomunicações realizado
no fim de agosto. De fato, o panorama do setor
deixa claro que ainda há um enorme fosso entre
a maioria da população e a internet, tanto pela
indisponibilidade do serviço em regiões de baixo
interesse comercial para as operadoras quanto
por seu preço proibitivo. E quem pode contratar
tem de se contentar com um serviço de baixíssi-
ma qualidade.

Não foi por acaso que o governo reconheceu
que a forma como o serviço vem sendo prestado
é insuficiente para a realidade socioeconômica
do país. Um comitê interministerial estuda o
lançamento de um Plano Nacional de Banda
Larga (PNBL), que visa melhorar a infraestrutura
da oferta de internet. O projeto ainda está enga-
tinhando, mas já surgem algumas propostas,
como o uso das redes ociosas das empresas
estatais Petrobras, Furnas, Chesf e Eletronet para
fomentar a concorrência, por meio do aluguel
dessas redes para prestadores privados do
serviço, e também por meio de ofertas de acesso
ao consumidor feitas por prefeituras e institui-
ções sem fins lucrativos. Apesar de a medida ser
benéfica, para o Idec é importante que o PNBL
não fique restrito a uma iniciativa específica,
como um "reparo" em um modelo que dá sinais

claros de deficiência.
Parte dos problemas é decor-

rente da falta de concor-
rência no setor, con-

centrado nas mãos de três grupos (Oi-BrT,
Telefônica e Net). O Idec entende que para a efe-
tiva universalização da banda larga é fundamental
que o Estado assuma a responsabilidade neste
processo, uma vez que a internet tem hoje evi-
dente importância na vida cultural, social e eco-
nômica da sociedade. Diante da essencialidade do
serviço, o Instituto defende que a banda larga seja
prestada em regime público, como a telefonia fi-
xa, o que garante que o governo possa impor re-
gras e estabelecer preços.

         POUCOS
Em 2007, o Brasil ocupava a 72a posição no

ranking mundial de penetração de internet, que
comparou 190 países. Em relação à banda larga,
estávamos na 58a posição entre 110 nações - atrás
do Chile (38a) e do México (572), por exemplo.
Os dados são do Relatório da Economia da
Informação 2007-2008, da Conferência das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento.

De acordo com a pesquisa sobre o uso das Tec-
nologias da Informação e da Comunicação (TICs)
no Brasil, realizada pelo Comitê Gestor da In-
ternet do Brasil (CGI.br) em 2008, 80% dos do-
micílios urbanos do país ainda não têm acesso à
internet, apesar de pelo menos 28% das famílias
já possuírem computador. Boa parte dos usuários
de internet no país (48%) precisa recorrer a cen-
tros de acesso pago, como lan houses, 21% só
têm acesso no trabalho, e 14%, apenas na escola.

Da ínfima minoria que possui conexão resi-
dencial, somente 58% têm banda larga. Pelo me-
nos 31% dos acessos ainda são pela velha e lenta
linha discada. Mas se considerarmos que 10%
dos entrevistados não souberam responder qual
é o seu tipo de conexão, esse número pode ser
ainda maior.

Ao verificar o número de usuários de internet
no país por classe social, é fácil identificar que a
barreira para o acesso é o preço. Enquanto na
classe A, que representa apenas 3% da popu-
lação, 89% usam a rede mundial de computa-
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O preço da banda larga no Brasil é um dos
mais altos do mundo. Enquanto em 2007 o
Mbps custava por mês na Itália o equivalente a
R$ 4,32 e nos Estados Unidos a R$ 12,75, no
Brasil podia chegar a incríveis R$ 716, de acordo
com dados da Associação Brasileira das Pres-
tadoras de Serviços de Telecomunicações Com-
petitivas (TelComp). Esse preço absurdo é prati-
cado até hoje em Manaus (AM) pela Oi.

Esse é o caso mais gritante, mas uma pesquisa
rápida nas páginas eletrônicas das principais pres-
tadoras de banda larga do país, realizada em mea-
dos de outubro, deixa claro que o preço do serviço
é inacessível para boa parte dos brasileiros (veja a
tabela abaixo). O valor mais baixo encontrado para
l Mbps foi R$ 49,90, mensalidade cobrada pela
BrT em Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC). Em
Manaus, o Vivax, da Net, custa R$ 249,90.

Para piorar, as concessionárias de telefonia,
principais prestadoras do serviço de banda larga,
exigem que o usuário contrate também o serviço
telefônico, que custa cerca de R$ 40. A exigência
consta dos sites da BrT e da Oi e é confirmada
pelo SAC da Telefônica. No entanto, a prática é
ilegal. "Não há necessidade técnica de linha tele-
fônica para prestar o serviço de banda larga, e o
Código de Defesa do Consumidor [CDC] proíbe
expressamente que a aquisição de um produto ou
serviço seja atrelada à compra de outro", alerta
Esteia Guerrini, advogada do Idec. Isso se chama
venda casada, vedada pelo artigo 39 do CDC.

Contudo, como a fiscalização não é feita satis-
fatoriamente, muitos usuários ou são condicio-
nados a essa prática abusiva ou são afastados do
acesso à internet devido ao preço alto.

Pela definição da União Internacional de Tele-
comunicações (UIT), o termo só deveria ser apli-
cado às conexões com capacidade de transmissão
de dados entre 1,5 Mbps e 2 Mbps - raridade no
Brasil. Ainda de acordo com as TICs, 66% dos
usuários com conexão doméstica desfrutam de
velocidade inferior ou igual a l Mbps, sendo que
em 44% dos casos não passa de 256 Kbps.

Apenas 8% dos domicílios se enquadram na
faixa de velocidade estipulada pela UIT. Para pio-
rar a situação, as operadoras não entregam a
velocidade contratada, conforme constatou a
pesquisa realizada pelo Idec e publicada em maio
de 2008 (ed. 121) referente aos serviços de
banda larga fixa. A velocidade da conexão da

"Ele [serviço de banda larga]
foi concebido como se a
população brasileira
pertencesse somente às
classes alta e média, mas essa
não é a realidade do país"

Diogo Moyses, consultor técnico do Idec

dores, na C, composta por 54% dos brasileiros,
esse número cai para 38%. Para Diogo Moyses,
consultor técnico do Idec, tais números deixam
claro que há algo errado no nosso modelo de
serviço de banda larga. "Ele foi concebido como
se a população brasileira pertencesse somente às
classes alta e média, mas essa não é a realidade
do país", declara.

Para tornar o serviço acessível às camadas da
população de baixa renda, o governo de São
Paulo lançou em outubro o programa Banda
Larga Popular, que oferece isenção de parte dos
impostos às empresas que ofertarem planos de
internet de 250 Kbps a l Mbps por até R$ 29,80.
Até o fechamento desta edição, a Net divulgara
que provavelmente lançaria um plano dentro das
especificações até o fim do ano, e a Telefônica já
anunciara a adesão ao programa, com um pacote
de velocidade de 256 Kbps. Além da velocidade
pouco atrativa, vale lembrar que com a exigência
de que o consumidor contrate também o telefone
fixo, o custo mínimo será de quase R$ 70. Onde
está a popularidade?



Net, avaliada em vários horários, por exemplo,
não passou de 40% da contratada. A operadora
informa em seu contrato que só garante 10% da
capacidade de transmissão de dados adquirida
pelo consumidor. A Claro faz o mesmo com o
serviço 3G, como verificamos na pesquisa publi-
cada na edição passada (na 137). As demais em-
presas (tanto de banda larga móvel quanto de
"fixa") também expressam em seus contratos
que "fatores externos" podem influenciar
a velocidade da conexão.

Apesar de as empresas tentarem
se eximir da responsabilidade
pela fruição da conexão con-
tratada, a medida é absoluta-
mente ilegal, segundo o artigo
51 do CDC, que declara nulas
as cláusulas contratuais que
impossibilitem, exonerem ou
atenuem a responsabilidade
do fornecedor pela qualidade
do serviço. Assim, tais previsões
não têm valor.

Contudo, de acordo com Diogo
Moyses, essa é uma situação bastante
complexa. "As operadoras não conseguem
entregar a velocidade contratada porque não
houve investimento suficiente em infraestrutura.
O mínimo que se espera é que os fornecedores só
ofertem aquilo que podem cumprir", cobra.

MERCADO NADA COMPETITIVO
Os preços altos e a qualidade baixa dos ser-

viços de banda larga estão relacionados, em par-
te, à falta de concorrência no setor. Oi-BrT, Te-
lefônica e Net, juntas, abocanham nada menos
que 87,2% da fatia do mercado de banda larga
do país, sendo que o primeiro grupo detém
37,7%; a Telefônica, 25,3%; e a Net, 24,2%.

Se as três empresas pelo menos concorressem
entre si, ainda haveria disputa para conquistar o
consumidor. Na prática, contudo, o cenário é
bem pior, pois em boa parte das cidades brasi-
leiras há monopólio na prestação do serviço. No
interior ou em municípios pequenos da região

Diante da
essencialidade

do serviço, o Idec
defende que a

banda larga seja
prestada em regime

público, como a
telefonia fixa

metropolitana de São Paulo, os consumidores
têm como única opção o Speedy, da Telefônica.
Nos demais estados os usuários são atendidos
pela Oi-BrT, que oferece o BrTurbo ou o Velox.
A Net, apesar de ter crescido nos últimos anos,
está presente apenas nos bairros de classe média
alta de cidades com alta concentração de renda,
como algumas capitais. Segundo Jonas Valente,

do conselho diretor do Intervozes, organiza-
ção que defende o direito à comuni-

cação, "o setor de telecomunicações
depende de uma estrutura física

que demanda investimento
muito alto para a expansão das
redes. A telefonia só foi ex-
pandida porque houve impo-
sição [de universalização]. O
serviço de banda larga, que
não tem essa obrigação, seguiu
a lógica do mercado: de inves-

timentos onde há retorno fi-
nanceiro", diz ele.
De acordo com dados da con-

sultoria Teleco, de 2008, a banda
larga é oferecida a 74,2% dos municí-

pios brasileiros, que concentram 90,7% da
população. Contudo, não há informações sobre a
disponibilidade efetiva do serviço. É possível ve-
rificar, no entanto, que ainda há
muitos consumidores que não pos-
suem qualquer opção, pois a rede não
chega até eles. As barreiras para o
acesso ao serviço, portanto, não se
resumem ao preço, mas também à falta de
interesse das empresas em investir
na capilaridade da rede de
modo a ampliar a oferta.

Para Luiz Henrique
Silva, da TelComp, os
problemas da banda larga
se resolveriam com a
ampliação da competitivi-
dade. "A concorrência se-
ria uma forma de melho-
rar os preços, a qualidade e
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o atendimento. Quando há monopólio, o que
vale é a lei do menor esforço: fazer o mínimo e
ganhar o máximo." Segundo o especialista em
direito econômico da mesma entidade, Jonas
Antunes, a falta de concorrência se dá pela má
implementação da regulação do setor. A Lei na

9.472/97, conhecida como Lei Geral de
Telecomunicações (LGT), definiu que, com a pri-
vatização, as concessionárias de telefonia herdari-
am a infraestrutura estatal, mas teriam de com-
partilhá-la com outras empresas interessadas em
prestar o serviço, num processo denominado
"desagregação de redes".

Contudo, essa medida não é efetivada, porque a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
não estabeleceu até hoje um modelo de custos para
a desagregação, de forma que as concessionárias
cobram o que querem das operadoras interessadas
em usar sua rede, inviabilizando, assim, a compe-
titividade. "A estrutura legal brasileira é muito boa
e semelhante à dos outros países, mas não foi
implementada a contento. A competição no país
ainda não existe porque o arcabouço regulatório
não é respeitado", avalia Antunes.

no país. Para garantir a universalização, o Idec, o
Intervozes e outras organizações da sociedade
civil defendem que a banda larga seja considerada
um serviço essencial e público. Isso significa que
o setor ficaria sujeito à regulação de preços e tari-
fas, e obrigado a ser disponibilizado em todos os
municípios brasileiros. "A determinação de que a
internet rápida seja prestada em regime público
permitirá um controle maior do Estado sobre a
sua oferta, além da utilização de recursos do Fust
[Fundo de Universalização dos Serviços de Tele-
comunicações]", destaca Diogo Moyses, do Idec.

Para a universalização ser efetivada, bastaria
vontade política. Segundo Jonas Valente, "a LGT
dá a prerrogativa ao Executivo de, por meio de
um decreto, instituir o regime público". No en-
tanto, as empresas já têm manifestado forte opo-
sição à idéia da reativação da Telebrás para a
prestação direta do serviço de banda larga ao con-
sumidor. "As concessionárias veem na Telebrás
uma competidora feroz. No entanto, o centro da
discussão não deve ser o bem-estar das empresas,
mas a garantia de acesso da população ao serviço",
ressalta. Para Diogo Moyses, independentemente
dos caminhos a serem trilhados daqui para a
frente, é certo que o modelo surgido do processo
de privatização mostrou seus limites para a uni-
versalização da banda larga. "É hora de o Estado
assumir a responsabilidade", finaliza. •

Apesar de a concorrência ser fundamental para
a melhoria dos serviços, não é a única mudança
necessária para derrubar as barreiras à banda larga
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