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Sintonia fina
Governo prepara os últimos detalhes do Plano Nacional de Banda Larga, que deve
ser anunciado em março, enquanto empresas, em público, ensaiam discursos
conciliadores mesmo diante da iminência de enfrentarem um operador estatal.

D
esde que começaram a cir-
cular informações de que o
governo estaria interessado
em lançar um grande proje-
to de massificação de banda

larga utilizando-se de uma estatal para
regular o mercado - muito provavel-
mente a "mãe" das telecomunicações
brasileiras, a Telebrás - empresas e
especialistas não pouparam críticas ao
plano. Um ponto em comum pauta os
protestos, vindos mesmo de quem defen-
de que o Estado entre na batalha pela
redução dos preços do serviço de
Internet em alta velocidade: o curtíssi-
mo tempo para debate e implantação da
nova política pública.

A despeito de o assunto não ser novo
- a idéia tem mais de cinco anos, nascida
de discussões realizadas pela Secretaria
de Assuntos Estratégicos (SAE) sob o
comando do Coronel Oswaldo Oliva -, a
falta de um debate amplo com a socieda-
de desde que o projeto começou a se
materializar de fato dentro do governo é
motivo de incômodo generalizado. Tanto
que o especialista em telecomunicações e
coordenador do Centro de Estudos de
Políticas de Comunicação da Universidade
de Brasília, Murilo César Ramos, apesar
de se posicionar favoravelmente ao Plano
Nacional de Banda Larga (PNBL), não se
furtou em mostrar seu desconforto com o
tíming de implantação do projeto. "O go-
verno acerta em colocar a discussão
sobre a banda larga, mas talvez o timing
não seja o ideal", comentou o professor
no Seminário Políticas de (Tele)comuni-
cações, realizado pela revista TELETIME
e pela CCOM/UnB no começo de feverei-
ro. Mas essa aparente atribulação no
cronograma do governo pode acabar
sendo uma vantagem estratégica para a
implantação do plano. Fora dos holofo-
tes da mídia, executivos das grandes
teles e até membros do governo têm
opiniões bem mais elaboradas do que o
discurso em tom de crítica feito oficial-
mente. Um detalhe sutil que aparece em
todas as conversas de bastidores, mas

que tem um peso
monumental na ava-
liação individual sobre
o PNBL é algo bastante
óbvio à primeira vista:
estamos em um ano eleito-
ral e, sem dúvida, o PNBL é
um plano político.

Ao encarar o projeto
como uma ação estratégica
para a imagem do governo atual
- que pretende emplacar a minis-
tra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff,
como sucessora - muito do discurso crí-
tico das empresas se desfaz. Há meses
percebe-se uma certa reticência em cri-
ticar o plano como "eleitoreiro", palavra
jamais usada por nenhum executivo na
fieira de protestos à condução do proje-
to. Um aspecto diplomático pode ser a
peça que falta para a linha relativamen-
te suave de críticas ao PNBL.

Em sua maioria ligadas a empresas
multinacionais, as grandes teles que ope-
ram no Brasil sabem muito bem que o
governo poderia estar pesando a mão
ainda mais sobre o mercado das teleco-
municações. "O governo está conduzindo
isso de forma muito tranqüila, para falar
a verdade. Quem passou pelas interven-
ções na Bolívia ou na Venezuela sabe que
o Brasil poderia pegar pesado com as

empresas e não
é isso que ele está

fazendo. A verda-
de é que a gente

não tem do que recla-
mar", desabafa um exe-

cutivo que prefere se manter
no anonimato.

Fora do eixo das duas
grandes concessionárias - Oi e

Telefônica - as empresas de
telecomunicações vêem até van-

tagens no plano. A bem da verda-
de, até mesmo a Oi não tem muito do que
reclamar, na opinião de observadores.
Apesar da entrada do governo como um
potencial "concorrente", a concessioná-
ria é hoje responsável por atender quase
todo o Brasil (menos São Paulo) com ser-
viços de telecomunicações, o que clara-
mente não é uma tarefa simples. Assim,
uma entrada do governo poder vir até a
minimizar eventuais dificuldades da con-
cessionária na oferta do serviço.

"O grande problema das concessio-
nárias é que elas venderam as teleco-
municações ao governo como um 'servi-
ço universal'. E, sendo assim, o governo
deveria fazer uma certa 'vista grossa'
para os monopólios em favor dos ganhos
de escala para dar conta do atendimen-
to desse serviço universal. A coisa se
complicou porque o governo agora per-



cebeu que, mesmo dei-
xando o mercado se con-
centrar, as concessioná-
rias não estão dando conta
da demanda", avalia uma
fonte de uma grande tele.
A partir desse raciocínio,
o governo teria retirado o
apoio tácito ao controle absoluto das
redes pelas concessionárias e se apro-
fundado na idéia de uma rede pública
que amplie a concorrência na oferta dos
serviços. "A atuação pública no setor de
banda larga tem como finalidade, por
que não, regular o mercado", disse
Cezar Alvarez, coordenador do Comitê
de Inclusão Digital e um dos responsá-
veis pelos estudos do Plano Nacional de
Banda Larga durante o evento Políticas
de (Tele)Comunicações.

Sem confronto
As empresas de telecomunicações,

embora não endossem o plano do
governo, também evitam a rota de coli-
são, e isso ficou claro no seminário
promovido por TELETIME em Brasília.
A TIM, por exemplo, tem um discurso
conciliador. O presidente da operadora,
Luca Luciani, defende uma iniciativa
em gestação na Anatel para permitir
que as empresas móveis construam
em parceria novas infraestruturas
como forma de promover a expansão
do serviço de banda larga barateando
os custos finais. "Há uma frustração
porque ninguém sozinho pode resol-
ver o problema do acesso, porque
custa muito caro", afirmou Luciani. "A
fórmula de gerar competição no varejo
com compartilhamento de infraestru-
tura é boa porque para a transmissão
custa muito dinheiro", complementou.

O presidente da Telefônica e da
Telebrasil, Antônio Carlos Valente, vê
na flexibilização da regulamentação
uma saída para estimular as próprias
concessionárias a expandir a banda
larga no país. Valente ressaltou que as
empresas já conseguiram
uma expansão de 30% entre
2008 e 2009 no número de
acessos de Internet rápida,
mesmo com limitações regu-
latórias como a falta de lici-
tações de mais faixas do
espectro para as operadoras
móveis e a ampliação do
mercado de TV a cabo, plata-
forma que pode ser usada
também para a banda larga.

"A gente poderia ter feito
muito mais do que fez até
agora se houvesse estímulo",
avaliou.

A Oi, que supostamente
seria a mais afetada pelo plano do
governo, também está com um discurso
calmo, com apenas pontuações técnicas.
Segundo o vice-presidente de regula-
mentação da Oi, Paulo Mattos, "para
alterar (o regime da Telebrás), seria o
caso de uma mudança legislativa, e não
por meio de um decreto. O problema
central é criar um modelo que respeite a
estabilidade regulatória, os contratos e
os compromissos assumidos. Acho que
esse governo tem
outros instrumentos
que não a reativação
de uma empresa esta-
tal para atuar direta-
mente no mercado",
declarou. Mas alguns
dias depois, após ouvi-
rem do Planalto a
apresentação sobre o
Plano Nacional de
Banda Larga, o presi-
dente da Oi, Luiz Eduardo Falco, decla-
rou: "o governo tem um plano bacana. A
gente vai contribuir", ao sair do encon-
tro. Mesmo Valente, da Telefônica, pro-
curou mostrar diplomacia após a reu-
nião com o governo: "Acho que a gente
não pode dizer que entramos em con-
senso porque também não era correto
dizer que havia um dissenso".

Oferta combinada
O alvo do governo, conforme decla-

rou Cezar Alvarez, é que o Estado atue
como um regulador de mer-
cado, gerando uma concor-
rência onde, hoje, a oferta é
restrita a poucos prestado-

O PROJETO DO GOVERNO TEM
O OBJETIVO CLARO DE CRIAR
ALTERNATIVAS DE OFERTA ÀS

CLASSES C E D, QUE HOJE NÃO
CONSEGUEM CONTRATAR OS
SERVIÇOS DE INTERNET EM

ALTA VELOCIDADE

res, o que tem elevado dras-
ticamente o preço da banda
larga. O projeto do governo
tem o objetivo claro de criar
alternativas de oferta às
classes C e D, que hoje não
conseguem contratar os ser-
viços de Internet em alta
velocidade.

A partir das avaliações
para a construção do PNBL, o
governo constatou o peso da
concorrência no preço final

da banda larga no Brasil. Se há dois
competidores, o preço cai para 70% do
valor cobrado em relação a uma área
onde há monopólio na oferta de banda
larga. Com um terceiro competidor, os
valores médios caem para 50%. "É pre-
ciso que o nosso jovem brasileiro não
precise depender do lugar onde nasceu
para ter acesso ao desenvolvimento tec-
nológico", declarou Alvarez.

Com base nesses estudos, a equipe
técnica do governo
elaborou três planos
de oferta de banda
larga ao consumidor
final, aplicados a qua-
tro cenários de parti-
cipação do Estado nas
telecomunicações. O
material apresentado
ao presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
no último dia 10 de

fevereiro, antecipado por TELETIME
News no dia 5, revela que o governo
pode até mesmo obter lucro com a
oferta dos serviços.

A escala de preços com que o gover-
no trabalha é de R$ 15, R$ 29 e R$ 35
por 512 kbps. No primeiro modelo, o
Estado teria uma presença mais forte
frente à oferta das concessionárias. O
segundo modelo simula uma posição de
equilíbrio na oferta e no terceiro, o
Estado teria uma presença mínima. O
quarto cenário estudado coloca o gover-
no apenas como um fornecedor de
infraestrutura, sem oferta ao consumi-
dor final. Neste caso, os preços de ataca-
do também estão atrelados aos valores O
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simulados para o varejo: R$ 80,
com a exigência do prestador
do serviço oferecer 512 kbps a
R$ 15; R$ 120 para uma capa-
cidade equivalente à oferta final
a R$ 29; e R$ 200 para uma
oferta final a R$ 35.

Os cenários com preço de
referência de R$ 15 não con-
tam com o apoio da equipe
técnica do governo por exigir
vultosos investimentos públi-
cos na oferta. Segundo fontes governa-
mentais, os modelos mais agressivos
poderiam gerar um custo ao governo
de até R$ 40 bilhões até 2014. O mais
vantajoso do ponto de vista financeiro
para o governo é a oferta de banda
larga direta ao consumidor por R$ 35
em um cenário com participação mais
forte do Estado. Isso porque é a oferta
de serviço ao cliente o elo rentável da
cadeia das telecomunicações, e não a
venda de capacidade no atacado. O
controle das redes tem um peso mais
estratégico para o setor: o de essencial
facility, ou seja, insumo fundamental
para a prestação do serviço. Assim, o
controle de redes pode funcionar como
uma barreira de entrada aos competi-
dores, embora não seja, em si, um
ramo rentável na cadeia de valor das
telecomunicações.

A parte que pode vir a ser o trunfo
do governo no PNBL é a possibilidade
de combinação desses diversos cená-
rios, escolhendo uma oferta mais rentá-
vel em áreas com baixa competição e
um pacote subsidiado em áreas mais
concorridas, por exemplo. Analisando
casos concretos, uma oferta de R$ 35 é
bastante atraente no Norte do país,
onde análises do governo apontam que
o serviço chega a custar R$ 400 ao clien-
te por uma velocidade de 512 kbps. Este
mesmo preço não é tão interessante
para o consumidor do Sudeste, que
conta com concorrência no serviço.
Assim, nada impede que o governo,
nessa região, escolha um
plano mais agressivo, com
oferta final a R$ 15.

Comenta-se que a decisão
de como essa oferta será
composta já foi tomada pelo
presidente Lula, mas o gover-
no mantém segredo sobre o
desenho final do plano. A
última reunião ministerial
com o presidente revelou
alguns aspectos que preci-

sam de arremate, especial-
mente os referentes a renún-
cias e fomentos fiscais, ainda
sem apoio pleno do Ministério
da Fazenda. A expectativa

para esta reunião é alguma data no
começo de março, e o anúncio poderia
vir em seqüência.

Cálculos pendentes
Dois pontos ainda podem ser consi-

derados pendências no PNBL e ambos
estão relacionados com a questão tribu-
tária. Um deles é o incentivo fiscal que o
governo pretende aco-
plar ao plano para fo-
mentar a indústria de
equipamentos nacional.
A idéia é dar um trata-
mento parecido ao bem-
sucedido "Computador
Para Todos" aos mode-
ms usados na oferta
de banda larga, tanto
fixos quanto móveis. O
benefício deve ser uma
extensão da Lei do
Bem aos fabricantes
nacionais.

A segunda peça que
carece de avaliação do
Ministério da Fazenda
é uma política de estímulo às operado-
ras de telecomunicações na oferta de
banda larga a preços mais baixos. O
projeto prevê um desconto no recolhi-
mento de dois encargos setoriais, Fust e
Fistel, para as empresas que concorda-
rem em oferecer o serviço a um preço
final definido pelo governo - dentro da
escala dos R$ 15 a R$ 35, a definir. O
desconto no recolhimento pode agradar

sensivelmente as empresas
móveis, que reclamam há
anos do alto peso da Taxa de
Fiscalização (TFF) e da Taxa
de Instalação (TFI), que com-
põe o Fistel, no ramo celular.

OS BENEFÍCIOS FISCAIS NÃO
SÓ ATENDEM A UMA ANTIGA
DEMANDA DAS TELES COMO

SERVIRÃO COMO UM
ANTÍDOTO POLÍTICO A

FUTURAS CRÍTICAS QUE
POSSAM SURGIR POR CONTA

DE UMA ENTRADA MAIS
FORTE DO ESTADO NO

MERCADO PRIVATIZADO DAS
TELECOMUNICAÇÕES.

Intervenção
Os benefícios fiscais não só atendem

a uma antiga demanda das teles como
servirão como um antídoto político a
futuras críticas que possam surgir por
conta de uma entrada mais forte do
Estado no mercado privatizado das
telecomunicações. Na visão de mem-
bros do governo, a inclusão de algum
mecanismo que "agrade" as teles é fun-
damental para evitar críticas mais for-
tes da parte dos empresários, que
podem sugerir que o Estado está inter-
vindo indevidamente em um mercado

privado. "O limite entre
a regulação mercado-
lógica é muito tênue e
o governo está preocu-
pado com a reação que
as empresas podem
ter quando o governo
iniciar uma oferta mais
forte de banda larga ao
consumidor", desabafa
uma alta fonte gover-
namental.

Além do pacote de
benesses fiscais às te-
les um outro fator po-
de minimizar o efeito
das potenciais críticas:
o cronograma aperta-

do de lançamento e início do PNBL,
citado no início desta matéria. Ironica-
mente, o mesmo problema de timing
criticado por especialistas no setor
pode salvar a pele do governo em um
ano "mais curto" por conta do perío-
do eleitoral. Muitos membros do go-
verno apostam que as teles não irão
se "rebelar" às vésperas das eleições
presidenciais, especialmente conside-
rando que elas precisaram de um
tempo para consolidar informações
que comprovem que o Estado está
extrapolando na sua participação no
mercado e aproximando-se da inter-
venção pública. ®
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