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Um novo estilo 
Paulo Bernardo assume as Comunicações dando um novo tom à condução das 
políticas e enfrentando os temas mais importantes. Banda larga e Lei de 
Comunicação Eletrônica parecem ser as prioridades. 

o ponto de vista das políticas 
de telecomunicações, é ine
gável que existe uma diferen
ça clara entre o primeiro mês 
do governo Dilma Rousseff e 

a toada que vinha sendo dada nos anos 
Lula. 0 ministério montado sob a batuta 
do ministro Paulo Bernardo inicia o ano 
com algumas missões claras, muitas posi
ções novas já manifestadas através da 
imprensa, mudanças estruturais na forma 
com que o Minicom operará e expectativa 
de muita polêmica. 

0 foco principal da gestão Paulo 
Bernardo nas comunicações tem sido, até 
o momento, a banda larga. O governo 
assumiu com a complicada missão de 
completar a negociação do Plano Geral de 
Metas de Universalização que valerá para 
os anos de 2011 a 2015 e que deveria ter 
sido concluído em 2010. O tema vinha 
sendo tratado pela Anatei com acompa
nhamento direto da Presidência da 
República no final do governo Lula. Mas 
se houve uma mudança de endereço, as 
pessoas envolvidas se mantiveram, de 
uma maneira geral, as mesmas. O princi
pal coordenador do trabalho do ministé
rio é Cezar Alvarez, ex-assessor especial 
de Lula e agora secretário-executivo de 
Paulo Bernardo. Ele já era o responsável 
pelas principais questões envolvendo as 
políticas de inclusão digital no governo 
passado, incluindo o Plano Nacional de 
Banda Larga, e agora têm sob sua secre
taria no ministério a coordenação de 
todos esses trabalhos. 

0 braço direito de Cezar Alvarez para 
questões de inclusão digital quando ainda 
estava na presidência era Nelson Fujimoto, 
que agora é o secretário de telecomunica
ções do ministério. Em 
conversas informais com 
TELETIME ambos deixa
ram claro que existirá, no 
Minicom, uma espécie de 
gestão compartilhada dos 
temas: quem conduz as 
negociações e a formula
ção das políticas é a secre-

taria de telecomunicações, com a coorde
nação direta da secretaria-executiva e do 
gabinete do ministro Paulo Bernardo. 

Aí está a segunda mudança impor
tante na forma de trabalhar do Ministério 
das Comunicações de Dilma Rousseff. Se 
no governo Lula o Minicom era domina
do pela figura do ministro, que interferia 
em praticamente todas as questões mas 
que estava ofuscado por uma atuação 
muito mais contundente da Casa Civil, 
agora o ministério de Paulo Bernardo 
parece ter uma distribuição mais clara 
de delegações. Primeiro, o ministério em 
si é quem coordena as políticas, e não 
mais os gabinetes do Palácio do Planalto. 
Depois, internamente, a secretaria-exe
cutiva, que desde os tempos do ministro 
Miro Teixeira não tinha nenhum papel 
formulador, agora passa a ser o centro 
da condução política, enquanto o minis
tro é, ao que tudo indica, o articulador 
político e supervisor de todas as ativida
des. Ainda não se sabe como esse mode
lo se comportará ao longo do tempo, já 
que a secretaria-executiva é também um 
órgão que, tradicionalmente, cuida da 
burocracia interna do ministério. Mas 
interlocutores do secretário Cezar Alvarez 
admitem que, se de um lado há uma 
sobrecarga de trabalhos burocráticos 
que se acumulam com as funções políti
cas, por outro o segredo será reforçar a 
equipe da secretaria com funcionários 
que possam se encarregar de outras 
tarefas referentes à formulação política. 

revisão do item mais polêmico da pro
posta que havia sido feita pela Anatei no 
ano passado: a exclusão das metas de 
backhaul (banda larga) do escopo dos 
novos contratos. Isso, a partir de agora, 
está sendo negociado separadamente 
com as empresas, como foi feito na 
negociação do programa Banda Larga 
nas Escolas. A partir de agora, o 
Ministério das Comunicações tenta acer
tar com as empresas algum compromis
so voluntário de oferta de banda larga à 
população. Já havia conseguido, no 
fechamento desta edição, uma disposi
ção para uma oferta de 600 kbps a R$ 
29,00, posição que o governo considera
va ainda "modesta". Importante desta
car que essa negociação está sendo feita 
pelo ministério, enquanto o restante do 
PGMU é conduzido pela Anatei, com a 
coordenação do ministério. Mas ainda 
que o tema não esteja mais sendo trata
do no PGMU, o ministro Paulo Bernardo 
não abre mão de incluir esse debate no 
mesmo roteiro. "Banda larga fará parte 
das negociações", disse o ministro a 
TELETIME um pouco depois de sua 
posse. Mais que isso, ele afirmou que se 
existem divergências jurídicas, isso não 
pode impedir que se encontre uma solu
ção. "O prazo para massificar é de qua
tro anos, mas para baratear tem que ser 
em quatro ou cinco meses. Tem que 
começar esse ano a oferta de serviços 
em condições adequadas. A prioridade 
é colocar o serviço em condições mais 
baratas", afirmou. 

O que ainda não está de todo claro é 
como será a atuação da 
Telebrás no governo Dilma 
Rousseff. Não que haja qual
quer sinalização no sentido de 
se rever a reativação da esta
tal, mas com os cortes de orça
mento ela deve ter dificuldades 
para atuar tão ativamente 
como se previa. O ministro 
Paulo Bernardo reitera que a 
estatal foi reativada "por uma 
conclusão a que chegamos no 



governo: as empresas que estão atuando 
não tiveram condições ou interesse em 
resolver o problema da difusão da banda 
larga, da Internet". Segundo ele, o ex-
presidente Lula sempre tratou essa ques
tão com muito pragmatismo: "se o merca
do resolve, tá resolvido", disse. Para ele, 
"se (as teles) estivessem oferendo banda 
larga com condições técnicas adequadas e 
preço bom, massificando, aumentando... 
mas aparentemente as empresas fizeram 
uma opção por oferecer serviço para 
pouca gente e ganhar no preço, com 
lucratividade baseada no preço alto. A 
Telebrás entrou para ajudar a desenvol
ver esse mercado". Não se sabe como 
ficará essa política se as teles fizerem uma 
"oferta mais generosa". 

Os empresários de telecomunicações 
que já conversaram com Paulo Bernardo 
procuram ser elogiosos com o ministro no 
que diz respeito à sua disposição de nego
ciar dentro das regras existentes. Mas 
admitem que encontraram um ministro 
com uma pauta política forte determinada 
pela presidenta Dilma, o que significa que 
estas negociações podem sair mais pesa
das do que estavam esperando. 

Para Paulo Bernardo, em entrevista 
dada em janeiro à TV Brasil, "o setor se 
desenvolveu muito, mas há sempre uma 
dúvida se poderia ter sido desenvolvido 
com estatais ou não. Não vou nem discutir 
isso. Com toda sinceridade, as empresas 
foram vendidas a preço de banana. O 
setor está aí, vamos trabalhar com as 
empresas, mas acho que as nossas políti
cas setoriais, como o modelo elétrico, são 
muito mais eficazes", afirmou. 

Estilos semelhantes 
O Ministério das Comunicações tem, 

na figura do ministro Paulo Bernardo, 
uma referência política forte. As leituras 
mais comuns no mercado apontam para 
uma grande semelhança com o primeiro 
ministério do governo Fernando Henrique 
Cardoso, sob a batuta de Sérgio Motta. 
Nos dois casos, apontam esses analistas, 
os ministros não eram ligados ao setor, 
tinham grande força política dentro do 
governo e assumiram a pasta com o 
objetivo de implementar uma política 
específica. No caso de Sérgio Motta, o 
projeto político passava pela mudança 
nos critérios de outorgas de concessões 
rádio e TV e, posteriormente, pela priva
tização da Telebrás. No caso de Paulo 
Bernardo, o que se diz é que PNBL deve
rá ser uma das bandeiras do governo 
Dilma Rousseff, ao lado de educação e 
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