


esquecida por anos e pode, agora, ser protagonista 
de um processo revolucionário. Mas esse ainda é 
um plano incerto. O Tesouro Nacional é contrário, 
já que é estatal sofre dezenas de ações judiciais. 

Desde 1998, quando suas holdings estaduais 
foram privatizadas, a Telebrás hiberna e seus 220 
funcionários estão "emprestados" à Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatei). Há quem 
diga, portanto, que sua reativação é um indício de 
intervenção do governo no setor, com uma estru
tura inchada que poderá se transformar em novo 
cabide de empregos. 'Acho que quem apostar nisso, 
perde. Quando a gente fala em inclusão, o Estado 
precisa aparecer, seja como organizador, seja com 
os dois pés mesmo", defende Maurício Falavigna, 
consultor do Instituto de Pesquisa e Projetos 
Sociais Tecnológicos (Ipso) e do Observatório 
Nacional de Inclusão Digital (Onid). O PNBL é a 
atual menina-dos-olhos do presidente Lula. O 
principal objetivo é massificar o acesso à internet 
até 2014 e ampliar a velocidade de conexão. O 
projeto é complexo e requer mais pesquisa, mas a 
primeira versão já foi entregue à Presidência da 
República no dia 10 de fevereiro. O Executivo deci
diu postergar a apresentação oficial para que a 
proposta seja discutida mais detalhadamente. 

O PNBL também deve atingir o oligopólio das 
empresas de telecomunicações, especialmente as 
que provêem acesso à internet. O plano deve bara
tear custos e, consequentemente, o preço para o 
consumidor final também deve cair, chegando perto 
de R$ 30 mensais — a média de um pacote em São 
Paulo de 512 Kbps custa hoje R$ 50. "O preço do 
megabit aqui é um dos mais altos do mundo. Se você 
tirar os tributos, ainda assim, o preço é muito acima 
de outros países. Os segmentos pobres da população 
ficam em desvantagem, pois o modelo aqui de tele
comunicações não garante preço baixo e qualidade", 
explica Sérgio Amadeu, sociólogo especializado em 
tecnologia da informação e professor da Universidade 
Federal do ABC. A desoneração tributária, uma das 
promessas do PNBL, é ponto-chave para atrair 
novas empresas e investimentos. 

PRIVADO E ESTATAL 
Segundo Eduardo Parajo, presidente do conse

lho diretor executivo da Associação Brasileira de 
Provedores de Internet (Abranet), os empresá
rios do setor estão animados e enxergam novas 
possibilidades de negócio. "Há um mercado 
enorme a ser explorado. Temos problemas tri
butários, mas sabemos também que ainda há 
muita gente a ser incluída e que precisa de inter

net a um preço acessível", explica. O governo 
proverá a infraestrutura basal, o chamado back
bone, enquanto a iniciativa privada ficará res
ponsável pelo acesso de última milha, levando a 
conexão direta à residência dos usuários. 

O Brasil já possui 23 mil quilômetros de cabos 
de fibra óptica — essenciais nesse processo de 
expansão — pertencentes às companhias energé
ticas Eletronet, Eletrosul, Companhia Hidro Elétrica 
do São Francisco (Chesf) e Furnas e deve instalar 
mais 8 mil quilômetros em quatro anos. Contudo, 
parte dessas fibras está "apagada", transmitem 
energia elétrica, mas não dados. Para "iluminá-la" 
e permitir a transmissão de dados é necessária a 
instalação de equipamentos específicos. É aí que 
entra a Telebrás como gestora do novo sistema. 

Rogério Santanna dos Santos, secretário de 
Logíst ica e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, afirma que a Telebrás 
facilitará uma série de procedimentos, uma vez 
que já existe judicialmente. "O papel de uma 
empresa pública nisso será disponibilizar infra
estrutura neutra e levar a banda larga onde as 
empresas privadas não enxergam mercado", escla
rece o secretário. De fato, cerca de 4 0 % dos 
acessos em barda larga do país estão localizados 
no Estado de São Paulo e há pouco interesse 
comercial em levar internet em alta velocidade 
a regiões mais afastadas e de baixo poder aqui
sitivo. O governo federal promete preencher a 
lacuna por meio do sistema Gesac — conexão 
estabelecida via satélite — ou internet sem fio. 

Ao redor do mundo, são poucos os países que 
conseguiram difundir com êxito o acesso à banda 
larga. A Coreia do Sul expandiu o acesso para 97% 
dos domicílios a um preço equivalente a R$ 47. Mas 
o melhor exemplo em nada se parece com o Brasil: 
além do valor bem acima do proposto pelo governo 
brasileiro, o país asiático é uma das dez maiores 
economias mundiais, tem território pequeno e 
população quatro vezes menor que a brasileira. 

ANALFABETISMO DIGITAL 
Massificar o acesso à banda larga significa também 

facilitar o acesso aos equipamentos que o usuário 
final necessita para conectar-se. Componentes de 
informática ainda são muito caros no Brasil — em 
muitos produtos o alto custo reflete impostos. A 
taxa de tributação de um modem, por exemplo, cor
responde a 70% de seu preço. Para atingir a meta, o 
PNBL prevê, portanto, o reforço de outros projetos, 
como a instalação de 100 mil novos telecentros até 
2014 e a ampliação do Computador Para Todos. 
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Outra questão recai sobre o nível de educação da 
população. Embora o acesso à rede seja almejado 
por todos, será que a massa da população está pre
parada para navegar na internet? Segundo Falavigna, 
a questão foi amplamente discutida durante a 8a 

Oficina para Inclusão Digital, ocorrida em novem
bro, na cidade de Belo Horizonte. Durante o even
to, um dos debates foi a efetivação do programa 
Redes de Formação, que consiste na capacitação de 
agentes multiplicadores dentro dos telecentros, 
para auxiliar os usuários e formar novos agentes. 

A massificação do acesso também não garante 
que haja informação e conhecimento de qualidade 
voltado à nova demanda. Especialistas defendem, 
no entanto, que o natural é descobrir antes a ferra
menta para depois incrementar seu uso. "Na ver
dade, as consequências chegam a ser imprevisíveis, 
sejam culturais, sociais, de pequenos negócios, 
comércio eletrônico... São tantas áreas que seriam 
afetadas que não há explicação para esse plano con
tinuar parado, tem que sair logo", diz Falavigna. 

O sistema educacional deve ser diretamente 
afetado, especialmente nas zonas rurais. O 
Ministério da Educação (MEC) espera conectar 
9 0 % das escolas brasileiras até o final deste ano, 
capacitando 40 mil professores para tal. O PNBL 
deve ajudar na implantação de sistemas de ensi
no on-line. "Precisamos trazer esse componente 
global principalmente para as escolas rurais", 
declara o secretário de Educação à Distância do 
MEC, Carlos Educardo Bielschowsky. 

CIDADANIA E NEGÓCIOS 
O PNBL também pretende recuperar a ideia de 

Governo Eletrônico, que forneceria aos cidadãos 
uma série de serviços que antes exigiam a presença 
em órgãos públicos — o que, em tese, dispensaria 
longas filas e a manutenção de edifícios estatais. 
Micro e pequenas empresas ainda poderiam facili
tar muitos trâmites jurídicos e contariam com amplos 
canais de divulgação. "[A internet de banda larga] é 
uma infraestrutura estratégica para o futuro do Brasil. 
Não há como modernizar o país sem dispor de um 
serviço eficiente nessa área", observa Santanna. 

Para o projeto caminhar nesse sentido, o MC 
cita algumas garantias financeiras. Entre elas, 
há financiamentos do Banco Nacional do 
Desenvolvimento (BNDES); do Fundo de Uni
versalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), 
do Fundo Nacional de Telecomunicações (Funtel) 
e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae). 

A banda larga deve ser incrementada, ainda, por 
projetos como a internet via rede elétrica, chamada 
de PLC (sigla de Power Line Communication, ou 
"comunicação por linha de força"), que consiste no 
aproveitamento da rede elétrica já consolidada para 
o envio de dados digitais. Cada usuário poderia 
receber a conexão por meio de uma tomada elétri
ca convencional. Companhias energéticas brasilei
ras têm testado o sistema, mas ainda não há infor
mações sobre a viabilidade de sua expansão, que 
seria capaz de atingir velocidade de até 200 Mbps. 

O grande desafio é a praticidade do plano e de 
todas as suas ramificações, desde a possibilidade 
de aproveitamento da rede elétrica até o ensino 
digital na zona rural. Para sair do papel e chegar aos 
monitores de LCD da era digital é preciso rapidez 
e qualidade aos moldes de uma mega banda larga, 
abandonando alguns vícios políticos que remontam 
aos velhos tempos de conexão discada. 
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