A difusão da banda larga no
Brasil depende de que iniciativas?
C A . - Depende, primeiro, de um
profundo entendimento - por diferentes
setores - de que informação, na sociedade do conhecimento, e a capacidade
de lidar com essa informação, é algo essencial. Para isso, o uso das tecnologias
de comunicação e informação, e a capacidade de uso das redes dessas tecnologias - sejam móveis ou fixas - são estratégicos. Isso é um pano de fundo que
não é do arbítrio de nenhum governo
específico, mas uma construção social.

Quais são as metas do PNBL?
C A . - O Plano está estruturado em
seis dimensões: infraestrutura, regulação,
incentivo fiscal e financeiro, conteúdo e
aplicação. Primeiramente, na regulação
do espectro das telecomunicações e de
normas de infraestrutura. Por exemplo,
o Plano Geral de Metas de Universalização 3 (PGMU-III), onde o eixo foi a
ampliação do uso público do backhaul

[estrutura para a conexão em banda
larga que interliga as redes de acesso
ao backbone da operadora. Backbone é
a infraestrutura principal, ou "espinha
dorsal", pela qual o tráfego de dados e
voz é transmitido por toda a extensão
da rede]. Isto foi objeto de um profundo
confronto judicial que estava se iniciando
e o governo só admitiu rediscutir quando
as concessionárias retirassem suas ações
da justiça - e elas o fizeram.
Está aberta agora uma nova discussão do PGMU-III. Mas a linha geral
(ter melhor preço no atacado em todo
o Brasil) independe se esse backhaul
está no conceito de serviço público. O
backhaul tem que ser democratizado a
preços acessíveis aos grandes, médios
e pequenos provedores de todo o País.
Essa é a linha geral do PGMU-III e é uma
das metas de regulação.
Vamos acelerar a chegada do 3G
[terceiro padrão tecnológico em telefonia móvel, que inclui internet em banda
larga] em todas as sedes municipais, que

são as novas metas para a banda H-[última faixa disponível para uso da tecnologia 3G] - os 1 0 M H Z que acabaram de
ser licitados. E, ainda, trabalhar melhor
as regras para a interconexão de dados,
que têm lacunas enormes.
Pensando no 4G [quarta geração
em telefonia móvel], na área de regulação, tem um conjunto de questões de
redefinição de espectro, uso, poder de
mercado, desagregação de rede - o uso
de normas previstas genericamente na
LGT [Lei Geral de Telecomunicações],
que vínhamos com dificuldade de implantação.
Então, vamos acelerar fortemente a
dimensão regulatória, que, creio, a Anatei [Agência Nacional de Telecomunicações] já fez relativamente bem em 2010
e continuará avançando em 2011.
Uma outra dimensão é a regulação
da infraestrutura. Por que a infraestrutura disponível nas grandes redes de
distribuição de gás, de energia elétrica,
por exemplo, não podem incluir essas

tecnologias que serão lançadas? É mais
renda para a concessionária e mais infraestrutura para adensar backbone de
alta qualidade no Brasil.
Então, tem toda uma regulação
com Anatei, Aneel [Agência Nacional de
Energia Elétrica], Anac [Agência Nacional de Aviação Civil], de aproveitar as
grandes obras de Infraestrutura pública ou financiadas com dinheiro público - até
chegarmos, não sei quando, na norma
técnica da construção civil. Porque assim como tem a técnica para os fios e
a tomada, para a eletricidade, da água,
do cano, tem também a espera para um
dia a fibra [ótica] chegar na casa e no
serviço. É toda uma inovação numa área
a se compartilhar a infraestrutura física.

O foco do Plano Nacional de
Banda Larga está na regulação?
C A . - A área de regulação é forte no
PNBL, mas, algumas vezes, é subestimada. A infraestrutura tem uma visibilidade
muito grande, seja pela questão física,

palpável - cadê a rede? Chega aonde?
Quando? A Telebrás tem aí muita força.
O peso que o tema da rede pública,
no caso a Telebrás, assumiu, algumas
vezes obscureceu a dimensão estratégica
dos termos de regulação. Tanto a regulação dos serviços de frequência, quanto
a regulação das obras da infraestrutura
física, das concessões. Estamos entrando
agora nas áreas habitacional e de saneamento também.
Mas o Plano tem ainda as dimensões
fiscal e financeira. A ideia de um serviço
de banda larga incentivado, com isenções
de equipamentos. Dinamizamos o Fust
[Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações] para os pequenos provedores que se enquadram no
Simples, o que dá a essas empresas um
pouco mais de competitividade.
Estamos apoiando fortemente as
novas regras que ampliam o uso do Fust,
o que dá suporte às medidas de universalização da telefonia fixa, também para
ampliar à educação e à banda larga.

Abrimos com o BNDES uma linha
simplificada de financiamento aos ofertadores de serviços em pequena escala,
principalmente provedores e Ian houses.
Temos uma discussão mais forte a
fazer com os estados e municípios e contrapartidas que as operadoras possam
dar aos municípios para ter isenção de
ICMS, principalmente na área das TICs
e da educação. Não se pode perder de
vista que isto tudo é uma indústria com
alto valor agregado, um mercado internacional com alto patamar de inovação.
Se observarmos as empresas que mais
investem no mundo, 5 0 % estão no campo das TICs.
Incentivamos as indústrias internacionais que estão no Brasil a trazerem
seus centros de desenvolvimento de
produtos, seus engenheiros, a fazerem
parcerias com as universidades daqui e
que aqui desenvolvam produtos e patentes e adensem a cadeia produtiva
brasileira.
O Funttel [Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações], que tinha dotação de R$ 40 milhões, passou para R$ 200 milhões em
2011. Aprovamos a medida provisória
495, da compra do produto nacional
- até 1 0 % de diferença no preço, tem
primazia o produto nacional. Estamos
atualizando o conceito de empresa com
tecnologia nacional, desenvolvido pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia.
Onde tivemos mais dificuldades, ao
longo do desenvolvimento do Plano, foi
na etapa que seria subsequente a estas e já está chegando - que é a dimensão de
conteúdo e aplicações. Estamos fazendo
um profundo mapeamento de onde há
capacitação e qualificação, de e-gov, nas
cem primeiras cidades onde a rede da
Telebrás vai chegar.
Quanto ao conteúdo, trabalhamos
com o Ipea [Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada] no sentido de
identificar centros de qualificação e formação nesta área dos conteúdos. Estamos identificando os poios onde exista
um patamar de qualificação no Brasil, na
formação audiovisual, mídia, jornalismo
e parques tecnológicos. É um projeto
ainda bastante inicial, mas está juntando
todo o governo ligado ao setor - da Ancine à Eletrobras -, entrando também na
linha de serviços, aplicativos e softwares.

Esta é uma dimensão nova do plano,
abordada pela secretaria executiva, corri
um enorme potencial para 2011.
E, finalmente, a aplicação, a rede, a
reconstituição da Telebrás, uma holding,
hoje operadora dos serviços de comunicação fazendo a gestão de mais de 31 mil
km de fibras de altíssima qualidade e da
rede Petrobras e Eletrobrás, e, a partir
daí, com capacidade de chegar a quatro
mil municípios brasileiros, levando backhaul a bom preço para os servidores locais, sejam grandes ou pequenos.
Qual será a velocidade da banda larga no Plano?
C A . - A ideia é vender I Mega ao
preço médio de R$ 240,00. Isso é quase
5 0 % do preço médio do Brasil. Em alguns lugares, este valor é 2 0 % do preço
que os pequenos provedores têm de pagar para os provedores de rede. Isso será
possível, desde que esta rede comprada
no atacado da Telebrás tenha como contrapartida um preço-teto de R$ 35,00 ao
consumidor final e capacidade individual
de512kb.
Essa capacidade não é pequena
para internet rápida? Pode garant i r a inclusão digital?
C A . - Sim, frente a cada vez mais
o uso de grandes e novos aplicativos.
Mas não estamos nos deixando seduzir
pela discussão de amplitude de banda, se
ainda não fizemos nem chegar a rede - e
quando chega é a um preço que ninguém
pode pagar. Objetivamente, queremos
garantir rede, capilaridade e preço. A
partir daí, incrementar essa capilaridade
é uma consequência natural.
Dados do final de 2009 mostram
que 2 1 % dos milhões de domicílios brasileiros tinham banda larga. Hoje, parece
que são 2 6 % . Mas são diferenciados: um
terço não tem mais do que 256 kb [velocidade].
Então, quando eu falo até 500
kb, estou falando de 5 0 % de domicílios brasileiros que hoje utilizam banda
abaixo disso.
Chegar a 100% do Brasil a um preço
que será a metade é um enorme avanço.
E tenho a certeza que só dá para aumentar a capacidade onde já tem. Mas essa
também é uma corrida de novas tecnologias, de competição.

Q u e critérios levaram à escolha
das c e m localidades que serão i n i c i a l m e n t e atendidas no P N B L ?
C A . - Uma combinação de critérios.
Primeiro, onde está a rede do backbone
e do sistema Eletrobrás já pronto para
puxarmos; depois, a existência do ponto
de presença para baixar desse backbone
até chegar na última milha. Também
foram consideradas cidades que tivessem a diversidade brasileira - cidades pobres, de baixo IDH, cidades mais ricas.
A existência de governadores e prefeitos
querendo comprar linha dedicada para
suas tarefas corporativas, cidades de
serviços, industriais - claro, ao alcance
de dois lances de rádio, 100 km, 80 km
desse backbone. Saindo de Brasília, um
anel que desce em direção ao Sul.
Houve críticas de que alguns lugares
já tinham serviço ofertado - mas não
ter serviço ofertado nunca foi critério,
porque muitas vezes é oferecido por um
único fornecedor e a um preço exorbitante.
Os principais desafios para a
implementação d o P N B L são d a
o r d e m de i n f r a e s t r u t u r a ou político-empresarial?
C A . - Eu combinaria os dois. É também preciso que o mercado de ofertas
de banda larga se democratize. Para isso,
ele deve ser, cada vez mais, um mercado
que disputa serviços. E, é claro, nosso
histórico a partir da privatização e de
aproveitar a malha que já existia, que
hoje está praticamente concentrada,
principalmente com a aquisição da Brasil Telecom pela Oi Telemar - a única
grande operadora brasileira. É um desafio conter tendências monopolistas.
Por isso, as políticas de regulação são
estratégicas.
Q u a l será a participação da Telebrás neste Plano? S e r á p e r m a nente?
C A . - A ideia é que a Telebrás seja
capaz de oferecer serviços no atacado
a 8 5 % da população brasileira onde estão os 1.700 pequenos provedores de
serviços de comunicação de banda larga
- não apenas a provedores de acesso à
internet, mas também de telecomunicações. Só que no atacado. Nós queremos
que haja a competição lá na ponta, pelas

pequenas, médias e grandes empresas.
A intenção é que seja permanente.
Agora, quando discutimos que vamos
fazer ao longo do nosso backbone um
backhaul de até 100 km e, a partir daí,
chegaremos a mais de quatro mil municípios, em vários lugares a Telebrás também não vai querer duplicar a infraestrutura. Se ela puder contratar a infra já
existente, que signifique vantagem e
bom preço para o provedor lá na ponta,
faremos isso.
Estudos técnicos mostraram que
em cerca de um terço desses 4.800 municípios não era econômico construir
um plano de banda larga. Agora, se ao
mesmo tempo, aquele provedor privado
que lá está não consegue fazer isto, somos obrigados a ter uma política pública
que possibilite entrar numa concorrência no atacado e o faça baixar o preço.
É uma razoável e positiva tensão entre o
público e o privado.
A Telebrás será um provedor corporativo e no atacado que vai ajudar a fazer
a competição no mercado. O que não
faz mais sentido é termos dez grandes
redes não se otimizando no Brasil. Por
isso, a questão de umbundling [desagregação das redes das operadoras de telefonia local, possibilitando que outros
prestadores possam alugar partes destas
redes para prover serviço] é estratégica.
É muito caro fazer um grande backbone
com a capacidade que os novos aplicativos precisam.
A Telebrás vai c o m p e t i r c o m as
operadoras?
C A . - Não.
A constituição da
Telebrás estabelece que a instituição só
irá oferecer serviço no varejo, excepcionalmente, onde não houver presença
de competição. Isso ainda tem que ser
regulamentado. Vamos preferir sempre
que apareçam prestadores de serviço
privados, que tenha competição.
A estratégia de c r i a r o F ó r u m
Brasil C o n e c t a d o ( F B C ) p a r a discut i r e p r o p o r ações e d i r e t r i z e s ao
P N B L está funcionando satisfatoriamente?
C A . - Eu diria que as três reuniões
que aconteceram no FBC ainda não
foram suficientes para imprimir uma
dinâmica e uma característica no espaço

onde a discussão permita levar a consensos ou pontos comuns. O FBC também
não pode ser uma panaceia, nem ser
visto como última instância.
Nos faltou pernas para ter no Fórum
um conjunto de conversas e ações bilaterais entre diferentes atores. O Fórum
é um momento de um processo mais
amplo e mais complexo. O primeiro encontro foi muito de anúncio; o segundo,
de identificar alguns pontos estratégicos
de fundo, alguns impactos. O terceiro foi
mais de fechamento de um ano e prestação de contas, um pouco sob a égide de
que não foi bom, da judicialização contra
o PGMU-III e contra a Telebrás.
Também havia um clima fim de governo, que, mesmo que tenha continuidade, são novos ministros, novos representantes.
Então, o FBC ainda não adquiriu
uma dinâmica, uma identidade própria.
É muito diverso, o que é sua riqueza e
ao mesmo tempo sua dificuldade. É uma
aposta delicada. O grande desafio agora
é 2011.

O que muda nessa configuração do cenário das telecomunicações que desagrada as teles?
C A . - Este é um mercado altamente
rentável, com cada vez mais novos consumidores. As empresas querem cada
vez mais diversificar o serviço e, na
competição, lidam com empresas internacionais de inquestionável capacidade.
Sempre que aumenta o poder regulatório do governo, seja por sua visão
legislativa, regulatória de agência, seja
pela dimensão de redes corporativas ou
redes próprias pelo atacado, isso é naturalmente motivo de tensão.
Mas eu não vejo isso como característica que não possa ser superada,

ate porque o governo não será provedor de banda larga. Quem tem que fazer
banda larga é o mercado competitivo
de pequenos e grandes provedores de
serviço e conteúdo. Não é uma queda
de braço interminável, e acho que pode
chegar a bom termo.
Mesmo após uma ação um pouco
intempestiva, impensada talvez, por
parte do Sinditelebrasil, de ajuizar ações
contra a Telebrás e o PGMU-III, eu vejo
que se abre um período razoável de
boas expectativas de negociação, com
a linha que a presidente Dilma Rousseff
está dando ao novo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.
C o m o o governo tratará disso?
C A . - A estratégia central está mantida. É a do PGMU-III, que é preciso ter
mais capacidade no backhaul, não
apenas no backhaul do chamado mercado não competitivo ou sujeito a metas
de universalização. O próprio conceito
de mercado competitivo tem que ser
relativizado. A nossa linha geral é que as
grandes redes no serviço do atacado têm
que ser democratizadas, ter bom preço
e qualidade para o pequeno provedor e
têm que chegar ao consumidor final. Então, a estratégia do PGMU-III continua
na reabertura da mesa de negociações
que o novo governo fará.

Como o governo trabalhará sobre a promoção da cultura e geração de emprego e renda a partir da
massificação da banda larga?
C A . - O plano da banda larga está
dentro de um conceito mais amplo do
Comitê Gestor de Inclusão Digital do
governo, quê trabalha desde baratear
equipamentos terminais, até a criação de
mais espaços públicos e qualificação das
Ian houses. Então, a dimensão da democratização do serviço de telecomunicação e emprego e renda é consequência
de um mercado mais diversificado na
oferta de banda larga.
A dimensão da cultura é um conjunto de programas que vem sendo
desenvolvido pelos ministérios das Comunicações e da Cultura, de qualificação
das bibliotecas públicas, dos telecentros
públicos, mas, principalmente, como já
disse, que estamos começando a sentar
juntos, Ancine, ministérios da Cultura,
do Planejamento, Previdência, Saúde e
grandes desenvolvedores de aplicativos
de e-Gov, para discutir conteúdos e aplicações e voltar a tratar com o mundo da
multimídia, da convergência tecnológica,
dos conteúdos e dos novos aplicativos. A
consequência, em termos de emprego e
renda, é de médio prazo.
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