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Depois de meses de discussões e de atrasos na entrega da proposta para o plano nacional de 
levar banda larga a todo o Brasil, em desenvolvimento pelo governo federal, sobre o projeto só 
se dá como provável a participação da estatal Telebrás. 
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, na última semana, que a empresa que não 
tem operações desde a privatização do setor de telecomunicações no fim da década de 1990, 
mas que continua tendo ações comercializadas será ressuscitada para fazer a internet rápida 
chegar a toda a população. 
 
O modelo de atuação a ser adotado está incerto e as operadoras privadas, em especial as de 
telefonia fixa, temem enfrentar a concorrência de uma nova estatal. Por outro lado, percebem 
uma oportunidade, com o plano, de conseguir incentivos fiscais como forma de ajudar nos 
investimentos necessários. Elas também podem se beneficiar caso a estatal fique responsável 
pelos investimentos em um grande backbone nacional a espinha dorsal da infraestrutura que 
interliga longas distâncias e elas fiquem encarregadas de fazer a conexão final com as 
residências, a chamada "última milha". 
 
O governo fala em usar como base do backbone a infraestrutura de fibra óptica já existente de 
estatais como a Petrobras e a Eletronet, tendo conseguido a liberação na Justiça de uso da 
rede baseada na infraestrutura elétrica desta última empresa, que está em caráter falimentar. 
 
A Eletronet tem rede de 16 mil quilômetros de extensão, que vai do Sul à Fortaleza e volta 
pelos estados do Centro-Oeste. Em extensão de cabos é pouco frente aos mais de 600 mil 
quilômetros de banda larga disponíveis, a maior parte de posse da Embratel (que possui até 
cabo submarino), Oi e Telefônica, que sozinha possui cerca de 260 mil quilômetros. 
 
Segundo o consultor Luis Cláudio Rosa, ex-presidente da empresa de equipamentos de 
telecomunicações Lucent Technologies no Brasil, os ativos da Eletronet devem ser 
aproveitados, já que percorrem grande extensão territorial. "Muitas das redes no Brasil são 
paralelas e em áreas urbanas", diz. "Há necessidades de atualização, mas a rede da Eletronet 
tem condições de ampliação. Ela ainda pode ter 20 anos de utilização." 
 
Ameaçadas de ficar de fora do projeto, as operadoras foram chamadas a participar de uma 
reunião sobre o plano no dia 5 de fevereiro. A impressão geral do mercado é que um plano de 
tal porte precisará da participação da iniciativa privada e mesmo da combinação de várias 
tecnologias, além de oferta de internet por meio de rede de telefonia fixa (ADSL), como 
telefonia móvel, cabo de TV por assinatura, rede elétrica e mesmo rádio e satélite. 
 
Hoje existem 15 milhões de acessos à internet banda larga no Brasil e a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) prevê que haverá 165 milhões em 2018. A diretora geral das 
empresas de telecomunicações do Grupo AES, Teresa Vernaglia, lembra que a expectativa da 
agência é de que serão necessários R$ 250 bilhões de investimentos até lá. O valor supera os 
R$ 180 milhões gastos desde a privatização, em telefonia fixa, móvel, internet e TV por 
assinatura. 
 
Segundo o presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente, o encontro no começo do mês foi 
o início de um diálogo importante. "A reunião com a secretária-executiva da Casa Civil, Erenice 
Guerra, e o coordenador do Comitê Gestor do Plano Nacional, Cezar Alvarez, foi produtivo 
porque expusemos essas limitações", disse. Ele considera as projeções do governo de oferecer 
o serviço de banda larga a todo o país por R$ 35 mensais um "grande desafio", considerando a 
elevada carga de impostos.  
 

 
 
Para Telefônica, estatal seria só mais uma no mercado paulista 
 



Para o grupo Telefônica, o ressurgimento da Telebrás pode ser a oportunidade de oferecer ao 
mercado nacional de banda larga a infraestrutura deixada pela Eletronet. Mas a estatal teria 
dificuldades de ir além, caso também buscasse levar o serviço até o cliente residencial. Esse 
papel caberia melhor às atuais ou novas operadoras, mediante parcerias público-privadas. 
 
O presidente do grupo no Brasil, Antonio Carlos Valente, considera limitado o eventual impacto 
da nova Telebrás no estado de São Paulo, onde as redes de banda larga estão bem 
estruturadas para atender a maior demanda do país. Para o vice-presidente jurídico da Net 
Serviços, André Borges, em regiões como São Paulo, Rio de Janeiro e outras principais 
capitais, o estado nem deveria fazer nada. "O governo deveria enxergar que há três realidades 
diferentes no Brasil", afirma. Nos principais centros, há um ambiente de competição. Existe 
ainda uma série de cidades onde as concessionárias atuam sozinhas, com preços altos. O 
grande desafio, seria chegar no terceiro Brasil, onde a população não tem poder aquisitivo ou 
é muito dispersa para comprar os serviços. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 6. 


