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Empresas privadas devem fazer conexão entre municípios e residências se o governo se 
responsabilizar pelo backbone 
 
As empresas que oferecem acesso à internet por meio da rede elétrica podem cumprir um 
papel complementar no plano de banda larga do governo federal, defende a diretora-geral das 
empresas de telecomunicações do grupo AES, Teresa Vernaglia. "Como não dá para levar em 
médio prazo fibra óptica a todo cidadão e não é viável ter 100% do território coberto mesmo 
nos grandes centros, é preciso ter alternativas tecnológicas", afirma. 
 
Mesmo sem definições do plano, o mercado tem como certo que haverá mais de uma 
tecnologia envolvida. Mesmo que a Telebrás fique responsável pela gestão do backbone, uma 
grande rede de fibra óptica que interligue os estados e principais cidades, é provável que as 
empresas façam a conexão entre municípios e mesmo levem o acesso às residências, escolas e 
hospitais. E isso poderia ser feito com tecnologias como telefonia celular ou mesmo satélite ou 
rádio para as regiões mais remotas. 
 
"Podemos ser parte relevante da solução", diz. "Só no Japão existe a pretensão de levar fibra 
óptica a todos os domicílios. Não vemos como fazer isso a 45 milhões de lares no Brasil", diz a 
executiva. O grupo AES, por meio das empresas AES Com Rio e AES Eletropaulo Telecom, 
poderia ampliar sua oferta de acesso em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
 
Vernaglia defende que, para transformar a rede elétrica em uma solução economicamente 
mais interessante para a popularização do acesso, o governo poderia incentivar a produção de 
equipamentos localmente. 
 
"Tudo é uma questão de escala", afirma. Para as redes de tráfego de internet por ADSL, que 
utiliza os cabos de cobre que levam telefonia fixa, há um longo histórico de volume de 
investimentos, já amortizados no Brasil. Mas os equipamentos para adaptar as redes de 
energia a trafegar dados e depois traduzirem as informações quando chegam ao destino final 
são importados hoje de fábricas americanas, asiáticas e europeias. Entre as principais 
fabricantes, estão Sumitomo, Mitsubishi, Ascom e DS2. 
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