
A Valepar é a holding
que controla a Vale, com
33,3% do capital total da
mineradora. É formada
por um grupo de dez acio-
nistas, sendo quatro de-
les de maior expressivi-
dade: Previ, Bradespar,
BNDESPar e Mitsui, com
participação total na hol-
ding que varia de 10% a
50% cada. A Eletron, do
Grupo Opportunity, tem
participação apenas resi-
dual, de 0,02%, a segun-
da menor do bloco. O gru-
po de Daniel Dantas ale-
ga que a participação,
que já era reduzida, foi
diluída na operação de
descruzamento de
ações, em 2000, que ti-
rou do bloco a Compa-
nhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN), uma das con-
sorciadas. Agora, tenta
reaver o direito de com-
pra das ações.
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Acusado de beneficiar o grupo
Opportunity, do banqueiro Da-
nielDantas, em uma decisão arbi-
tral envolvendo o controle da mi-
neradora Vale, o advogado e ex-
ministro do Supremo Tribunal
Federal Francisco Rezek renun-
ciou ao cargo de árbitro presiden-
te da disputa. Em carta encami-
nhada à Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Rezek se mos-
tra indignado com o que chama
de “um odioso festival de falsida-

de” e revela já ter solicitado pro-
vidência contra o grupo de advo-
gados que vem tentando man-
char sua reputação.

“São advogados contratos pe-

las duas empresas que se encon-
tram no polo passivo da arbitra-
gem”, afirmou. Rezek se refere a
profissionais que defenderam a
Bradespar e a Previ no processo

arbitral e que estariam irritados
com a decisão que deu vitória à
Eletron, empresa do grupo Op-
portunity, na briga para elevar
sua participação na holding que
controla a mineradora vale, a Va-
lepar.

Relação. Na semana passada, a
Bradespar e a Previ entraram
com uma ação na Justiça do Rio
solicitando a anulação da deci-
são da corte arbitral. O argumen-
to da Bradespar se baseia no fato
de que Rezek já havia advogado
para o Opportunity em outro
processo. Pela Lei de Arbitra-
gem, estão impedidos de atuar
como árbitros pessoas que te-
nham relação com as partes.

No documento, o Rezek reba-
te as acusações e afirma nem co-
nhecer o banqueiro Daniel Dan-
tas. Segundo ele, suas atividades
para o Opportunity se resumi-
ram apenas a elaboração de um
parecer e também ao encaminha-
mento de um dossiê aos ministé-
rios públicos do Brasil e da Itália.
Mas, a peça chave de sua defesa é
a argumentação de que não sabia
do vínculo entre a Eletron e o
Opportunity.

“O caso chegou ao fórum de
arbitragem no ano passado, de-
pois que três sócios da empresa
– Previ (49%), Bradespar
(21,2%) e Elétron (0,02%) – acor-
daram tirar a disputa da Justiça.
O Opportunity, que participa do
controle por meio da Elétron, re-
clama que teve sua participação
diluída no aumento de capital
realizado em 2002.

Acordo. Em 18 de dezembro do
ano passado, os três árbitros do
Centro Brasileiro de Mediação e
Arbitragem – Francisco Rezek,
Gustavo Tepedino e Mário Sér-
gio Duarte Garcia – decidiram
por unanimidade que a Elétron
seria titular do direito à opção de
compra das ações estabelecidas
no acordo de acionistas.

Caso a decisão seja cumprida,
a Bradespar e a Previ teriam de
vender ao grupo do banqueiro
Dantas cerca de 40 milhões de
ações da Valepar por um valor
abaixo de sua cotação atual de
mercado.

A estimativa é de que a decisão
possa resultar em um prejuízo
de R$ 2 bilhões para a Bradespar
e a Previ.
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Um estudo sobre a qualidade da banda
larga, divulgado no final do ano passa-
do, colocou o Brasil na 45.ª posição en-
tre 66 países analisados. A avaliação foi

feita pelas universidades de Oxford e de Oviedo.

Numa escala de zero a 100, o País fez somente 24
pontos, abaixo da média de todos os pesquisa-
dos, que ficou em 30 pontos.

Enquanto outros países fazem um esforço para
melhorar a qualidade da banda larga e para demo-
cratizá-la, o Brasil não tem políticas nesse senti-
do. Até bem pouco tempo atrás, a Anatel não fisca-
lizava esse mercado, porque a internet não é con-
siderada um serviço de telecomunicações, mas
um serviço de valor adicionado, ficando fora da
alçada da agência.

Isso foi bom, por um lado, por criar um merca-
do de internet livre e desregulamentado, o que
acelerou seu crescimento. Mas, por outro foi
ruim, porque não garantiu a qualidade do serviço

e não criou incentivos à competição e à universali-
zação. Essa posição começou a mudar somente
depois dos problemas sérios enfrentados pelo
Speedy, da Telefônica, no ano passado.

Neste momento, o governo discute a criação
de um plano de banda larga. A discussão, no en-
tanto, acabou girando em torno da criação de
uma estatal de banda larga, que não será capaz de
resolver o problema que existe hoje. A União
quer usar a rede óptica das empresas elétricas na
banda larga, mas essa infraestrutura é de longa
distância, não chega à casa das pessoas e não é
uma alternativa efetiva às empresas privadas.

Em meados da década de 1990, quando o Siste-
ma Telebrás foi preparado para a privatização, o

serviço de banda larga nem existia. Na época, fo-
ram criados instrumentos de universalização da
telefonia fixa. A regulamentação nunca foi atuali-
zada. A política brasileira de telecomunicações,
de mais de uma década, está defasada.

Um exemplo desse anacronismo é o Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunica-
ções (Fust), que acumula R$ 7 bilhões, nunca foi
usado e, pela lei vigente, só poderia ser aplicado
em concessionárias de telefonia fixa.

O governo poderia seguir na banda larga o
exemplo do que ele mesmo fez em informática,
com a Lei do Bem. Um corte de impostos tornou
o PC acessível para um público muito maior, re-
duziu o mercado ilegal e elevou a arrecadação.
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““A propaganda tem de vender o
que está sendo oferecido. Se vai
comprar um mega (1 megabits
por segundo), tem de ter um
mega de velocidade”
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“Não conhecemos ainda o teor
do ofício. Por ser um ofício, ele
não tem caráter normativo. É
importante saber também se a
Anatel vai editar uma resolução.”
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Depois de muita reclamação
dos consumidores, a Agência
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) resolveu apertar
o cerco às operadoras de ban-
da larga. A partir de 1.º de ju-
nho, as empresas de banda lar-
ga móvel serão obrigadas a in-
formar nas peças publicitá-
rias a velocidade mínima de co-
nexão à internet do serviço
que está sendo vendido.

A determinação, imposta pela
Anatel, foi comunicada por
meio de ofício enviado a todas as
prestadoras. A empresa que des-
cumprir a regra está sujeita a res-
ponder processo administrativo
na Anatel e poderá ser multada.

A Anatel não explicou porque
a determinação não alcança tam-
bém as operadoras de banda lar-
ga fixa, como as empresas de tele-
fonia ou de TV a cabo. A conse-
lheira da Anatel, Emília Ribeiro,
já havia informado à Agência Esta-
do, em outubro do ano passado,
que o órgão regulador vem traba-
lhando em um regulamento de
qualidade para a internet fixa.

Uma das regras propostas é a
de se exigir das empresas a entre-
ga da velocidade contratada. Pe-
lo estudo, as operadoras teriam
de prever no contrato uma velo-
cidade mínima e máxima de co-
nexão à internet.

O gerente geral de Comunica-
ções Pessoais Terrestres da Ana-
tel, Bruno Ramos, responsável
pelo envio do ofício às operado-
ras móveis, explicou ontem que
as empresas não podem simples-
mente dizer nas propagandas a
velocidade máxima de conexão.
“A propaganda tem de vender o
que está sendo oferecido. Se vai
comprar um mega (1 megabits
por segundo), tem de ter um me-
ga de velocidade”, afirmou Ra-

mos depois de participar de reu-
nião do conselho consultivo da
Anatel.

Medição. A Anatel determinou
ainda que, a partir de junho, as
empresas terão de fornecer ao
cliente, junto com a venda de
modems para conexão à inter-
net, um software que mede a ve-
locidade de acesso à banda lar-
ga. A medida, segundo Ramos,
foi tomada com base em recla-
mações feitas por consumido-
res à central de atendimento da
agência. O gerente disse que

não há um levantamento da velo-
cidade média que é efetivamen-
te entregue e que há empresas
que não fornecem o que estão
oferecendo.

O ofício da agência também
foi enviado ao Conselho de Au-
torregulamentação Publicitária
(Conar), órgão que regula o se-
tor de propaganda no Brasil. Ra-
mos disse ainda que as empresas
terão de esclarecer aos clientes,
na propaganda, que existe uma
variação da velocidade de cone-
xão, já que as redes são comparti-
lhadas por vários usuários.

O ofício foi encaminhado há
cerca de um mês às operadoras,
mas só agora foi divulgado pela
Anatel. A agência está sendo in-
vestigada pelo Ministério Públi-
co Federal por eventual falta de
transparência nas suas decisões
e atos. O gerente afirmou que es-
te é um ato operacional normal
da Anatel e por isso não foi divul-
gado na oportunidade.

“Não conhecemos ainda o
teor do ofício”, afirmou Maíra
Feltrin, advogada do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consu-
midor. “Por ser um ofício, ele

não tem caráter normativo. É im-
portante saber também se a Ana-
tel vai editar uma resolução.”

Maíra destacou que o Idec
conseguiu, esta semana uma li-
minar contra a propaganda enga-
nosa da banda larga fixa. As em-
presas têm 30 dias para incluir,
nas peças publicitárias, a mensa-
gem “a velocidade anunciada de
acesso e tráfego na internet é a
máxima virtual, podendo sofrer
variações decorrentes de fato-
res externos”. Além disso, a limi-
nar determinou que os consumi-
dores podem cancelar o serviço,

mesmo que o contrato esteja no
período de fidelidade, por lenti-
dão do serviço contratado.

Mais competição. Na quinta-
feira, a Secretaria de Direito Eco-
nômico (SDE) do Ministério da
Justiça sugeriu à Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel) que estimule a entrada de
novas empresas no mercado de
banda larga em lugares onde ha-
ja apenas uma prestadora dos
serviços. Pela sugestão da SDE,
a Anatel deveria conceder mais
licenças para a prestação dos ser-
viços. A SDE decidiu também en-
caminhar ao Ministério Público
Federal a nota técnica sobre o
assunto para contribuir com
uma investigação que a Procura-
doria vem fazendo sobre o as-
sunto.

Ao todo, existem no País cer-
ca de 13 milhões de aparelhos
móveis com conexão à internet,
incluindo telefones celulares e
modems. Na banda larga fixa,
são 16 milhões de assinantes.

● Restrição

Banda larga brasileira
está entre as piores
do mundo

Acusado de beneficiar o
Opportunity em uma
arbitragem, Francisco
Rezek deixa caso que
envolve Bradespar e Previ
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De saída. Francisco Rezek diz que nem conhece Dantas

Reclamação. Consumidores acabam navegando na internet com uma velocidade muito menor que a contratada

Mudança. A partir de junho, anúncios deverão informar a velocidade mínima de conexão à internet do serviço que está sendo
vendido. Novas regras, no entanto, não valem para a internet fixa, e a agência não informou a razão dessa diferença de tratamento
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