
Os pequenos provedores ainda
não estão confiantes quanto às
vantagens comerciais do Plano
Nacional de Banda Larga (PN-
BL), criado para ampliar e dimi-
nuir os preços do acesso à inter-
net no Brasil. A principal preo-
cupação é quanto aos valores
que serão cobrados pela Tele-
brás e sobre como será possí-
vel manter as margens de lu-
cro com o oferecimento do ser-
viço ao valor de R$ 35 mensais,
exigência básica para partici-
par do programa.

Segundo os provedores, a
conta não fecha, já que a Tele-
brás irá oferecer capacidade de
rede de um megabit (MB) ao pre-
ço de cerca de R$ 230, valor infe-
rior ao encontrado no mercado
hoje. Por este preço, no entan-
to, os provedores poderão ofer-
tar o serviço no varejo para cin-
co clientes, já que têm de garan-
tir ao menos 20% da capacida-
de para cada um deles.

Desta forma, as empresas ar-
recadariam R$ 175, valor que
não paga o serviço oferecido pe-
la Telebrás. A questão foi levan-
tada ontem durante evento da
Associação Brasileira de Prove-
dores de Internet e Telecomuni-
cações (Abrint), em São Paulo.

Além dos preços, os peque-
nos provedores também estão
preocupados com a concorrên-
cia das grandes operadoras por
conta da possibilidade de parti-
ciparem do PNBL e também ofe-
recer pacotes a R$ 35, ainda não
confirmada. “O governo está fir-
mando compromisso com as
operadoras, trazendo para den-
tro do plano. Pensamos: acabou
para os provedores”, diz Ricar-
do Sanchez, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Pequenos
Provedores de Internet e Teleco-
municações (Abrappit).

“As grandes podem esmagar
a capacidade dos pequenos com
as exigências que farão ao go-
verno”, avalia Marcelo Szeer,
diretor da Vianet, provedor que
atua em Jundiaí e região. A opi-
nião do empresário reflete a de
muitos provedores de mesmo
porte, mas Caio Bonilha, presi-
dente da Telebrás, garante que
as condições comerciais serão
as mesmas para empresas de
qualquer porte: “Nosso papel é
garantir que as condições sejam
as mesmas e que os pequenos te-
nham capacidade de competi-
ção”, afirma.

Segundo dados do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea), cinco empresas de-
têm mais de 90% do mercado
de internet no Brasil: Oi (36%),

Net (25%), Telefônica (24%),
GVT (6%) e CTBC (2%). De
acordo com Maria Emília Ribei-
ro, conselheira da Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel), há cerca de 2,4 mil
provedores cadastrados, mas o
número de clandestinos pode
chegar a 10 mil.

Mesmo com os argumentos
de Bonilha, as dúvidas dos pe-
quenos provedores não param
por aí. Para Renato Silva Macha-
do, diretor da Tuxnet, que atua
na Bahia, a queda nos preços do
pacote de 1 MB tende a fazer
com que os clientes deixem de
optar por pacotes de velocida-
des maiores o que, na opinião do
empresário, pode resultar em
queda do faturamento do negó-
cio. “Com pacotes de um mega

por R$ 35, ninguém vai querer
comprar dois megas”, afirma.

Viabilidade
Diante do receio dos pequenos
empresários, a Associação Brasi-
leira de Provedores de Internet
e Telecomunicações (Abrint)
afirma já ter produzido um estu-
do sobre o tema para analisar a
viabilidade do PNBL para forne-
cedores de serviços deste porte.

De acordo com a Abrint, a re-
dução de custos relativos à ado-
ção da Telebrás como fornece-
dora da rede compensaria a di-
minuição dos preços finais ao
varejo. Outros também pode-
riam ser reduzidos, como os de
suporte, por exemplo, ainda de
acordo com o estudo feito pela
associação. ■

Provedores regionais questionam
os valores definidos pelo PNBL

2,4 mil
é o total de provedores
cadastrados no Brasil,
segundo dados da Anatel.
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5
empresas detêm mais de 90%
do mercado de internet no Brasil:
Oi, Net, Telefônica, GVT e CTBC.
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Pequenos afirmam que, por R$ 35 mensais, não é possível garantir 20% de banda aos clientes atualmente
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R$ 175
é o valor que as empresas
receberiam se o custo do serviço
ficasse em R$ 35 mensais.
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Caio Bonilha,
presidente da
Telebrás, garante
que as condições
comerciais são
as mesmas para
empresas de
qualquer porte
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 8.
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