
Governo e operadoras testam forças 
Silvio Ribas 
 
Executivos cobram, em debate, mais transparência sobre custos e parcerias do plano do 
governo 
 
O governo não vai abrir mão de usar as redes de fibra óptica da Eletronet, geridos por uma 
renascida Telebrás, para massificar o uso da banda larga no país. As operadoras que prestam 
o serviço reclamam do debate sobre o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) ter se resumido 
à volta da estatal de telecomunicações e pede regras claras para participar da expansão. Esses 
foram os pontos de vista que dominaram ontem, em Brasília, o 21º Encontro Tele. Síntese, 
tendo do PNBL como tema. 
 
"O Estado terá papel regulador do mercado de banda larga", avisou Cezar Alvarez, assessor 
especial da Presidência da República e coordenador do plano, sem, contudo, dar detalhes 
sobre política fiscal, tecnologias e outros incentivos para alcançar as metas do plano. A decisão 
final do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo esperada para este mês. Mas os sinais 
dados pelo evento mostram dificuldades de consenso. 
 
Irritado com as cobranças por "detalhes que dependem de negociação" entre governos e 
agentes privados e propondo modelo de "mais competição e colaboração", Alvarez frisou que o 
Estado não abdicará de "todos os instrumentos" disponíveis para "incluir o Brasil na sociedade 
global da informação". Os recursos listados vão desde os tributários até o financiamento 
público, passando pelos 16 mil quilômetros da malha de fibra óptica da Eletronet. 
 
Essa extensão sob guarda da nova Telebrás pode, segundo o gerente do PNBL, chegar a 27 mil 
quilômetros de cabos, se somar redes estaduais e a capilaridade das linhas transmissão da 
energia do Sistema Eletrobrás. E alerta: no caso de as operadoras não se sentirem seguras ou 
remuneradas o suficiente para oferecer o serviço de qualidade em periferias e locais isolados a 
preços baixos, a União ocupará esse espaço. "Não vamos só entrar no mercado, mas também 
organizar a demanda, estimular a inovação e reduzir a dependência de equipamentos 
importados", acrescenta. 
 
Provocado pelo presidente da Vivo, Roberto Lima, que informou ter encomendado pesquisa 
sobre a carga tributária no setor de banda larga em 70 países, Alvarez disse reconhecer o peso 
exagerado dos tributos, mas não considera essa questão central para o PNBL. "A melhoria da 
renda e a interiorização da demanda devem ser consideradas", diz. Outro ponto de divergência 
entre os lados privado e estatal do tema é o custo do equipamento via rádio de banda larga 
"popular", puxado por 80% de carga tributária. 
 
Projetos parados 
 
O deputado Julio Semeghini (PSDB-SP) criticou a "instabilidade no mercado" gerada pelos 
boatos em torno da Telebrás e cobrou da Casa Civil empenho para que a Câmara aprove este 
ano o projeto de lei (PL) 29, parado há três anos e que trata do conteúdo em banda larga. 
Outra iniciativa é aprovar lei que flexibiliza o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust) para investir na expansão da banda larga. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 5. 


