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Infraestrutura de alta capacidade para a Copa do Mundo e a Olimpíada. 
 
Na história recente do Brasil houve ocasiões em que se entendeu por bem dotar o país de 
instrumentos capazes de alavancar setores estratégicos para seu desenvolvimento. Não por 
acaso tais setores situavam-se em diferentes graus de desvantagem em relação ao panorama 
internacional. Foi o caso da indústria aeronáutica, das pesquisas espaciais e agrícolas, da 
prospecção de petróleo em alto mar, que passaram a ter projeção e a se desenvolver 
extraordinariamente a partir de políticas públicas que resultaram na criação da Petrobras, do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, da Embraer e da Embrapa, por exemplo. 
 
Diante da necessidade de implementar um grande projeto nacional de desenvolvimento da 
indústria eletroeletrônica, que dê suporte ao novo patamar alcançado pelo Brasil no cenário 
global e a esse ciclo que se inicia, a Anatel está empenhada, no atual momento, na edição de 
um regulamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - iniciativa compatível com 
suas competências e alinhada às políticas públicas para o setor. Tal proposta deverá contribuir 
para complementar outras ações já promovidas pelo governo federal e pela própria agência, 
como a licitação de radiofrequência de terceira geração (3G) com compromissos de cobertura; 
a troca de metas do PGMU 2, que resultou na instalação de "backhaul" a mais de 2 mil 
municípios; e, mais recentemente, a licitação da Banda H, que resultou na entrada de novo 
competidor no mercado do Serviço Móvel Pessoal.  
 
Segundo informações da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), as 
importações de produtos de telecomunicações alcançaram US$ 2,87 bilhões, em 2010, contra 
exportações de pouco mais de US$ 1,34 bilhão, registrando déficit de cerca de US$ 1,53 
bilhão. Esses números traduzem uma tendência que evidencia, ainda mais, a necessidade de 
se definirem - como tem sinalizado em declarações recentes o ministro Paulo Bernardo - as 
estratégias de longo prazo para o desenvolvimento de uma indústria vital para a consolidação 
de uma Sociedade da Informação no Brasil.  
 
Iniciativas já existentes de estímulo à PD&I - como os fundos setoriais de fomento à ciência e 
tecnologia e a Lei de Informática -, bem como ações já tomadas com base nas diretrizes 
estabelecidas no Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), apresentam resultados positivos e 
indicam o caminho a ser trilhado.  
 
A proposta de regulamento de estímulo à pesquisa não impõe qualquer tipo de reserva de 
mercado 
Com esse espírito, a Anatel organizou, no dia 17 de maio, em parceria com o Ipea, um 
seminário para tratar do tema, com foco na proposta de novo regulamento de estímulo à PD&I 
em telecomunicações. O evento discutiu o cenário atual do setor no Brasil e as oportunidades e 
desafios para a indústria de telecomunicações e para as operadoras, além das políticas 
públicas de estímulo à PD&I. Os subsídios colhidos no seminário certamente contribuirão para 
o aperfeiçoamento da proposta, que será colocada em consulta pública oportunamente. 
 
A proposta de regulamento, é importante frisar, não impõe qualquer tipo de reserva de 
mercado. Também não trata de estabelecer obrigações irreais. Ao contrário, o objetivo é 
incentivar o avanço da indústria no país por meio de estímulos diversos, atrelados à dinâmica 
do setor e às competências legais da Anatel.  
 
A proposta de regulamento de PD&I é fruto de esforços que a agência vem empreendendo no 
sentido de lançar uma regulação que contemple dispositivos inovadores de incentivo ao 
desenvolvimento tecnológico e à geração de demanda, por parte das operadoras de serviços 
de telecomunicações, sobre a indústria eletroeletrônica e os institutos de pesquisa brasileiros. 
Um dos principais objetivos é promover maior integração das grandes empresas prestadoras 
de serviços ao complexo eletroeletrônico aqui instalado, de modo a apoiar a retomada da 
indústria de equipamentos, sistemas, serviços e conteúdos no setor de telecomunicações.  
 



Entre as medidas propostas, contempla-se o incentivo à inovação na indústria nacional por 
meio da emissão do Certificado Anatel de Excelência em PD&I e da criação de um Ranking 
Anual de Investimento em PD&I. Ambas conferirão vantagens e pontuação nos leilões de 
radiofrequência da agência, nas outorgas de serviços e certificações de novos produtos, além 
de permitir melhores condições no acesso a fontes de financiamento públicas. 
 
Em breve a Anatel licitará faixas de 3,5 GHz e 2,5 GHz, que contribuirão para a difusão da 
banda larga no país, assim como a introdução da tecnologia de quarta geração (4G) para a 
telefonia móvel, garantindo que o Brasil disponha de uma infraestrutura de telecomunicações 
do mais alto nível. Além disso, o novo planejamento de TV a Cabo e MMDS permitirá gerar um 
novo ciclo de investimentos na construção de redes que usam esses tipos de tecnologias. 
Todas essas ações da Anatel estão em conformidade com a política de inclusão digital 
instituída pelo PNBL, que prevê também a realização de investimentos públicos na ampliação e 
construção de redes de telecomunicações. 
 
Somam-se a isso os eventos esportivos internacionais que acontecerão no Brasil nesta década, 
como a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, 
que exigirão infraestrutura de alta capacidade. Esses eventos mobilizadores requerem, desde 
já, um tratamento específico por parte dos poderes públicos brasileiros, tanto no sentido de 
disponibilizar os recursos escassos necessários, quanto de fiscalizar as ações privadas, de 
modo a garantir o atendimento dos compromissos assumidos pelo país para sediá-los. 
 
Nesse contexto, a Anatel contribui para que o Brasil, e os brasileiros, cheguem cada vez mais 
longe com a ajuda das Tecnologias da Informação e das Comunicações (TICs), em um 
processo contínuo de geração de renda, empregos, investimentos e conhecimento.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A14. 


