
Mais de um ano após ser anun-
ciado, o Plano Nacional de Ban-
da Larga (PNBL) começa a sair
do papel. Entre setembro e outu-
bro, Oi, Telefônica/Vivo, CTBC,
Sercomtel e Tim colocarão no
mercado ofertas dentro das di-
retrizes do projeto. E outras
empresas já procuraram o go-
verno para aderir à iniciativa,
entre elas Claro e Sky, enume-
ra Paulo Bernardo, ministro
das Comunicações.

Os pacotes de internet rápida
do PNBL terão velocidade de 1
megabit por segundo (Mbps) e
custarão R$ 35 por mês. Em
2014, a velocidade subirá para
5Mbps. No entanto, quem con-
tratar as ofertas terá limite men-
sal de download de 300 Mega-
bytes (MB) para internet fixa e
150 MB para a móvel. Quando
atingir o teto, o consumidor po-
de pagar mais pelo serviço ou
usar o serviço com velocidade
reduzida. “Os limites de down-
load são esses, mas eu tive o cui-
dado de ligar para empresas
que oferecem serviço e todo
mundo tem limite para down-
load. Aliás, com a computação
em nuvem, pode se preparar,
vai ter limite para todo mun-
do”, diz Bernardo, referindo-
se a um modelo de serviço no
qual o usuário armazena e aces-
sa dados diretamente na web.

Na avaliação de Demi Gets-
chko, conselheiro do Comitê
Gestor da Internet no Brasil
(CGI.br), a velocidade inicial
proposta pelo plano é suficien-
te para o usuário consumir a
chamada “cesta básica da inter-
net”, que inclui enviar e rece-
ber e-mails, navegar em sites e
trocar mensagens instantâneas
usando programas como MSN
Messenger e Google Talk. “Pa-
ra alguém que está entrando na
internet, começando a usar, é
suficiente para se comunicar.
Depois, o internauta vai num
crescente e quer usar outras
aplicações”, afirma.

No entanto, ele avalia que o li-
mite mensal para download é in-
suficiente. “Se o internauta ti-

ver que baixar a atualização de
um software, complica, não dá.
O usuário atinge o limite de
300MB em uma hora”, afirma.

“Quando se fala em velocida-
de de 1 Mbps não está falando
em um absurdo. A ideia da inter-
net popular é ter um computa-
dor para pesquisa, trabalho, fun-
ções como estas”, afirma o pre-
sidente da Net, José Felix, que
oferece planos de banda larga
para os estados de São Paulo,
Goiás e Paraná por meio do pro-
grama dos governos estaduais
que isenta alguns planos especí-
ficos de internet do ICMS (leia
mais ao lado). A empresa afirma
ter cerca de 500 mil clientes nes-
tes planos. “O usuário que faz
grandes downloads normalmen-
te tem condições econômicas
de pagar pela banda”. afirma.

Para Felix, não dá para dizer
que as especificações de velo-
cidade e download do PNBL es-
tejam atrasadas de alguma for-
ma, pois em um país com as di-
mensões do Brasil não é possí-
vel levar internet a todos “em
um estalar de dedos”. “A ques-
tão principal não é a velocida-
de, e sim como universalizar o
acesso”, diz.

Para Luis Minoru Shibata, di-
retor de consultoria da Pro-
mon Logicalis, o plano deve
ser feito em várias fases. Para
este primeiro momento do PN-
BL, o mais importante para o
usuário é conectar-se e ter
acesso à informação, “É possí-
vel fazer muita coisa com essa
velocidade, o plano deve cami-
nhar em fases”, diz Shibata.

João Moura, presidente-exe-
cutivo da Associação Brasileira
das Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações (Telcomp),
avalia o plano como positivo,
mas diz que é preciso avançar.
“Cadê o PNBL para pequena,
média e grande empresa, que
hoje têm uma defasagem com-
petitiva grande por causa de te-
lecomunicações, de uma in-
fraestrutura que ainda têm que
se desenvolver muito?”, inda-
ga. “Estou preocupado com o
emprego, em como aumentar a
renda de quem vai pagar R$ 35
hoje e amanhã vai querer sair
da cesta básica da internet”. ■

Editora: Fabiana Parajara fparajara@brasileconomico.com.br

Governo negocia

Uma das formas de reduzir os
preços das ofertas de internet
no país é isentar pacotes especí-
ficos da cobrança do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços (ICMS),
um tributo estadual. Mas o go-
verno também dá sinais de que
pode baratear a banda larga ao
incentivar a competição entre
as empresas de telecomunica-

ções (leia reportagem na página
8).O ministro das comunica-
ções, Paulo Bernardo, diz estar
confiante que mais estados
abram mão da cobrança do
ICMS para os pacotes do Plano
Nacional de Banda Larga, o que
reduziria o preço para R$ 29,90.

“Para novos usuários é perfei-
tamente possível. Estamos tra-
balhando com cautela e vejo
muitos secretários de Fazenda
admitindo a possibilidade de
abrir mão do ICMS dessa inter-
net”, afirma o ministro. “Acho

DESTAQUE TELECOMUNICAÇÕES

Internet popular
sai do papel e
mercadoquermais

“

Primeiros pacotes do Plano Nacional de Banda Larga estarão à
venda em setembro e ampliação do modelo já é alvo de discussão

Fabiana Monte
e Carolina Pereira
redacao@brasileconomico.com.br

Ministro das Comunicações
acredita que até fim do
ano governos vão aderir à ideia

Cadê o PNBL para
pequena, média
e grande empresa,
que hoje têm
uma defasagem
competitiva grande
por causa de
telecomunicações,
uma infraestrutura
que ainda têm que se
desenvolver muito?

João Moura
Presidente da Telcomp

PODE MELHORAR
Demi Getschko, conselheiro do CGI, diz que 1 Mbps é o suficiente 
para a “cesta básica da internet”, o que inclui redes sociais e e-mail, 
mas limite de download poderia aumentar
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Fechado o acordo com as
concessionárias que vão

participar do plano, Bernardo agora
busca articulações dentro do
governo. Conversas com as pastas
de saúde e educação já começaram.

Para o ministro Paulo
Bernardo, operadoras

não admitem, mas terão lucro
com o PNBL, devido à escala.
Mais 20 milhões de domicílios
devem ter acesso à web.

● ●

isenção de ICMS para pacotes do plano
que até o fim do ano esta ques-
tão estará solucionada”.

Banda larga estadual
Estados como São Paulo, Pará,
Goiás e Paraná, além do Distrito
Federal, aderiram ao convênio
do Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz) que auto-
riza a isenção do ICMS para pla-
nos de banda larga popular.
Mas os governos estaduais esta-
belecem regras próprias, com li-
mites mínimo e máximo de ve-
locidade e preço, para que as

ofertas se enquadrem na catego-
ria e tenham isenção de ICMS.

No caso do Rio de Janeiro,
que instituiu seu programa es-
te mês, o pacote de internet de-
ve ter velocidade mínima de 1
Mbps e máximo de 2 Mbps para
download e de 200 Kbps para
upload. Em São Paulo, a veloci-
dade vai de 200 kbps a 1 Mbps.
“Os estados podem ter suas re-
gras próprias, mas o ideal é fa-
zer um modelo para o pacote
do Plano Nacional de Banda
Larga”, diz Bernardo.

Para José Roberto Mavignier,
gerente de indústria de tecnolo-
gias de informação e comunica-
ção da consultoria Frost & Sulli-
van, o PNBL e as ofertas esta-
duais de internet popular são
complementares, porque o Pla-
no Nacional de Banda Larga po-
de ser uma boa solução para es-
tados que não aderiram ao con-
vênio do Confaz. Por outro la-
do, João Moura,presidente-exe-
cutivo da Associação Brasileira
das Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações Competiti-

vas (Telcomp), ressalta que o
PNBL deve ser visto como um
projeto a ser evoluído.

“O plano aumenta a oferta e é
mais uma alternativa na mesa.
Mas não acho que teremos uma
transformação amanhã, com to-
do mundo com 1 Mbps em casa”,
diz. “Não dá para dizer que resol-
vemos o problema da banda lar-
ga no Brasil. Vamos brindar, vi-
rar a página e seguir em frente,
porque o PNBL resolve proble-
mas específicos de certos seg-
mentos da população”. ■ F.M.

➤

Infografia: Alex Silva

➤

INCLUSÃO

Telecentros
poderãoserusados
paratreinamento

LEIA MAIS

O governo quer ampliar
o uso dos nove mil telecentros
instalados em todo o Brasil.
De acordo com Paulo Bernardo,
ministro das Comunicações,
está em andamento um estudo
detalhado do funcionamento
dos telecentros, com o objetivo
de otimizar seu uso. Uma das
propostas é utilizar os centros
para a realização de treinamentos
de capacitação para programas
do governo, como Brasil Sem
Miséria. “Não tem porque fazer
duas estruturas para finalidades
quase idênticas”, diz Bernardo.
“Estamos fazendo uma avaliação
para ver como melhorar a
utilização desses telecentros,
que são uma infraestrutura
montada e precisamos dar
o melhor uso possível”. F.M.

Isentar pacotes
específicos da
cobrança do ICMS,
um tributo estadual,
é uma das formas
de baratear ainda
mais a internet
por banda larga

...assiste filmes no

...recebe e manda e-mail...

... utiliza redes sociais...

...telefonia e...

...Twitter

CESTA BÁSICA DE INTERNET

...baixar filmes...

...atualizar sistema operacional

b i fil

O QUE O INTERNAUTA NÃO CONSEGUE FAZER...

LIMITE MENSAL DE DOWNLOAD

Estima-se que em menos de uma hora o limite 
mensal seja usado por um internauta iniciante

R$ 35,00
PREÇO

O QUE O INTERNAUTA CONSEGUE FAZER...
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Fontes: CGI.br – Comitê Gestor da Internet no Brasil
NIC.br – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
Cetic.br – Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação

31%
dos domicílios brasileiros
em áreas urbanas têm conexão à internet. 
abaixo os principais pontos de acesso

27%
dos domicílios têm 
internet no Brasil

1 MEGA 
(Mbps)

300 KB

VELOCIDADE (Mbps)
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Se fosse um jogo de futebol, o
gol teria saído aos 45 minutos do
segundo tempo. Foi assim a ne-
gociação entre governo e conces-
sionárias de telefonia que culmi-
nou com a adesão das empresas
ao Plano Nacional de Banda Lar-
ga (PNBL), no último dia 30 de
junho. “Em 2009, quando come-
çamos a discutir, as empresas
trouxeram uma proposta de que
com R$ 22 bilhões fariam o pla-
no para nós. Fechamos um acor-
do sem colocar dinheiro públi-
co”, diz Paulo Bernardo, minis-
tro das Comunicações. “A parti-
cipação delas é relevante porque
daremos muito mais velocidade
ao plano. Elas nunca vão admi-
tir, brigaram muito com a gen-
te, mas vão acabar ganhando di-
nheiro com o plano, com a esca-
la”. A participação delas é vital
para acelerar o plano, pois elas
têm a maior rede que chega ao
cliente. Porém, segundo Bernar-
do, o PNBL não se resume ao
acordo com as concessionárias.
“Estamos tentando colocar o
plano em todos os grandes pro-
gramas do governo”.

Há críticas de que PNBL custou
a sair do papel e que estaria
defasado. Qual é sua avaliação?
Nossa internet é defasada em re-
lação ao que precisamos, não é
o plano. Em 2010, lançamos o
PNBL com velocidade de 512
Kbps. Este ano, a presidente
mandou aumentar e dobramos
a velocidade. Este não é o limite
que queremos, mas é para massi-
ficar e oferecer internet a quem
não tem acesso. A última pesqui-
sa do Cetic.br (Centro de Estu-
dos sobre as Tecnologias da In-
formação e da Comunicação)
mostra isso. Entre as pessoas
sem internet, 74% disseram
que não tinham porque é caro.
Hoje, o custo de 1 Mbps é R$ 71,
pelo levantamento da Firjan. Es-
tamos baixando para metade,
não é uma diminuição pequena.

A velocidade de 1 Mbps basta?
Entre as pessoas que têm inter-
net hoje, que são minoria, 66%
têm planos com menos de 1
Mbps. Estamos aumentando a
velocidade média. Eu tinha in-
ternet de 400 Kbps e me virava.
Navego, leio jornal, pesquiso,
envio e-mail. Para pessoas co-
mo eu, 1 Mbps vai satisfazer.
Precisamos dar resposta a quem
não têm internet.

Quantos novos usuários de
internet haverá com o PNBL?
A pesquisa do Cetic.br mostra

que, em dezembro de 2010,
27% dos domicílios brasileiros
tinham conexão à internet.
Com preço menor e oferta em
escala nacional, temos condi-
ção de elevar para 70% dos do-
micílios até 2014. Ou seja, tere-
mos um aumento de mais de 20
milhões de residências. Parte
pode ser realizado em 2015,
mas estamos apostando muito
em fazer até 2014. Terá de haver
investimento, tanto das opera-
doras fixas e móveis.

Que outros mecanismos
o governo usará?
Vamos licitar novas modalida-
des de serviço. A frequência de

3,5GHz, para Wi-Max, neste
ano; em 2012, a faixa de
2,5GHz, para celulares de quar-
ta geração, com velocidade de
internet de até 100 Mbps. Va-
mos licitar a faixa de 450Mhz,
para atender o campo com tele-
fonia e internet. E temos espe-
rança de resolver o problema
da TV a cabo, o que vai ajudar,
já que mais 4,5 milhões de do-
micílios poderiam ter internet
mais rápida. Com tudo isso cria-
remos condições para ter os
70% até o fim de 2014.

E para os 30% restantes?
Haverá uma parcela que não se-
rá atingida por falta de infraes-

trutura. E tem uma camada
que, mesmo com a redução de
preço, não vai conseguir com-
prar. Para essa parte da popula-
ção, defendo pensar em um pro-
grama adicional, com subsídio
para parte das famílias. Isso ain-
da não está definido.

Como seria? O governo usaria
o cadastro do Bolsa Família?
A conversa já começou, esta-
mos discutindo como facilitar o
acesso por meio de dispositivos
móveis, porque a telefonia celu-
lar será uma aliada fantástica, já
que cresce mais rapidamente.
E, com celulares 4G teremos
um serviço excelente e velocida-

“Fechamos um acordo para o PNBL

“

Ministro lembra que proposta inicial das operadoras era de R$ 22 bilhões para implementar a rede que levará internet

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

As empresas
nunca vão admitir,
brigaram muito
com a gente,
mas vão acabar
ganhando dinheiro
com o plano. Vão
ganhar na escala

DESTAQUE TELECOMUNICAÇÕES

ENTREVISTA PAULO BERNARDO Ministro das Comunicações
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de altíssima. Estamos trabalhan-
do para juntar tudo isso. O bara-
teamento para R$ 35 será o pon-
tapé para massificar o acesso.
Mas queremos que, em 2014, as
velocidades sejam bem mais al-
tas. O plano prevê 5 Mbps, mas
nas cidades da Copa teremos re-
des de até 100 Mbps.

Quais são os planos para
a Copa do Mundo?
Começamos a planejar. Uma
parte será resolvida com o 4G,
mas teremos de ter fibra para
dar conta. A Telebrás tem uma
estimativa inicial de investir
cerca de R$ 200 milhões para
atender essa demanda.

A Telebrás fará essa rede
ou haverá parceiras?
A Telebrás faria o backhaul (es-
trutura que une o núcleo da re-
de às extremidades) nas cidades-
sede da Copa. A ideia é deixar a
empresa com orçamento e con-
dições para isso, já falei com a
presidente. Não quer dizer que
se houver interessados não pos-
samos fazer associações. Mas,
se necessário, a Telebrás vai fa-
zer todos esses investimentos.
Praticamente todas as grandes
empresas, fixas e móveis, que-
rem se associar à Telebrás. E
tem investidores privados, que
não são de telecomunicações,
sondando a possibilidade de in-

vestir para ter retorno. Pode-
mos ter sim associações.

Os recursos da Telebrás serão
descontingenciados?
Falei com a presidente, que vai
conversar com o Guido (Mante-
ga, ministro da Fazenda) e com
a Míriam (Belchior, do Planeja-
mento). A Telebrás tem R$ 350
milhões e queremos liberar
mais R$ 250 milhões.

O PNBL, que nasceu isolado,
agora é ligado a outras ações...
Com certeza. Ele também tem um
braço ligado à política industrial.
A presidenta quer que façamos
exigência para conteúdo nacional

em equipamentos e estamos dis-
cutindo um regime tributário dife-
renciado para a construção de re-
de de telecomunicações. Deve de-
morar até dois meses para sair.
Com isso, o mesmo investimento
vai custar menos. Também discu-
timos com o Ministério da Edu-
cação, que tem um programa pa-
ra aprofundar a informatização
nas escolas. Estamos discutindo
com o Ministério da Saúde para
atender unidades de saúde do
Brasil inteiro. Estamos tentan-
do fazer com que esse tema que
fique presente em todos os gran-
des programas do governo, o
que vai dar velocidade maior pa-
ra implementação. ■

sem colocar dinheiro público”
Igo Estrela

“

“

Para pessoas como
eu, que navego,
pesquiso e mando
e-mail, 1 Mbps
vai satisfazer.
Precisamos dar
resposta a quem
não tem internet

a todas as regiões do país. A ideia agora é integrar o plano a outras áreas de governo, como saúde e educação

Tem uma camada
da população que,
mesmo com preço
menor, não vai
conseguir comprar.
Para ela, defendo
um programa
com subsídio

Ministroconversacoma
Presidênciapara liberarmais

recursosparaaTelebrás
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● Pelo projeto, empresas
com maior poder de mercado,
como Oi, Telefônica, Claro,
Vivo, Tim e Net terão de
alugar sua infraestrutura
a concorrentes menores.

● Será criada uma entidade
para intermediar a negociação
e definir o preço pelo uso
da infraestrutura. A intenção
da agência é que o mercado
busque a autorregulação.

● Plano prevê ainda que a Oi
construa uma rede para atingir
20 milhões de consumidores, em
três anos, em São Paulo. Assim,
ela aumenta a concorrência com
a Telefônica neste mercado.

● As operadoras com maior
poder de mercado terão que
construir 51 novos pontos de
troca de tráfego (atualmente
existem 16 no país). Esses
pontos unem as diferentes
redes existentes, o que melhora
a qualidade dos serviços.

● Outra medida prevê que
o assinante de TV paga possa
contratar o serviço em qualquer
decodificador, e não apenas
o fornecido pela empresa.

Com o objetivo de tornar o seg-
mento de telecomunicações
mais competitivo, a Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel) apresentou ontem pro-
posta para o Plano Geral de Me-
tas de Competitividade (PGMC),
que vai a consulta pública por
45 dias e depois volta para análi-
se na agência. O principal pon-
to da proposta prevê que as em-
presas com maior poder de mer-
cado (as que respondem por
mais de 20% dos serviços em
um município), como Oi, Tele-
fônica, Claro, Vivo, Tim e Net,
sejam obrigadas a ceder sua in-
fraestrutura a concorrentes,
mediante pagamento. O plano
deve ir a consulta pública na
próxima terça-feira.

Nos serviços de varejo, o pla-
no incidirá sobre banda larga
móvel, voz fixa e móvel e TV
paga. No atacado, as medidas
atingem interconexão de re-
des fixa e móvel, infraestrutu-

ra de acesso fixa e móvel e in-
fraestruturas de transporte lo-
cal e de longa distância.

Se o conteúdo da proposta
não for alterado com as suges-
tões que vierem da consulta pú-
blica, as maiores empresas abri-
rão a chamada última milha
(parte da rede da operadora
que vai até a casa do usuário) a
outras companhias. Atualmen-
te, uma operadora não é obriga-
da a alugar sua infraestrutura a
uma concorrente, mesmo que
rede esteja ociosa.

O objetivo da proposta é ele-
var a competitividade nos seg-
mentos de TV por assinatura,
telefonia fixa e rede móvel,
além de seis outros mercados
pesquisados pela Anatel. “Exis-
tem muitos problemas de rela-
cionamento entre quem de-
tém infraestrutura. Precisa-
mos ampliar as redes e tam-
bém que estas sejam comparti-
lhadas”, afirma João Rezende,
conselheiro da Anatel.

Além disso, deve ser criada
uma entidade para intermediar

a negociação entre as operado-
ras para definir o preço a ser co-
brado pelo uso da infraestrutu-
ra. “A participação nessa enti-
dade será obrigatória para as
empresas com maior poder de
mercado”, diz Rezende. “A in-
tenção é que o mercado busque
a autorregulação. Se houver al-
go considerado não compatível
com as melhores práticas, a
Anatel irá intervir. Não vamos
congelar tarifas, o mercado que
busque uma solução.”

Cerco às empresas
Outro ponto importante da pro-
posta diz que a Oi, operadora
com maior poder de mercado,
será obrigada a construir no es-
tado de São Paulo uma rede que
atingirá 20 milhões de consumi-
dores em três anos. “Quando
houve o ato de concentração en-
tre a Telemar e a Brasil Tele-
com, ficou definido que a Oi te-
ria que ir para São Paulo”, diz
Rezende. No estado, ela concor-
rerá com a Telefônica, que hoje
é a maior neste mercado.

Todas as operadoras com po-
der de mercado significativo
também terão que construir 51
novos pontos de troca de tráfego
(atualmente existem 16 no país).
Esses pontos unem as diferentes
redes existentes, o que melhora
a qualidade dos serviços. Outra
medida é a que prevê que o assi-
nante de TV paga possa contra-
tar o serviço em qualquer deco-
dificador, e não necessariamen-
te o fornecido pela empresa.

Para formular o plano, a Ana-
tel pesquisou as empresas com
maior Poder de Mercado Signifi-
cativo (PMS). A conclusão foi de
que a Oi e a Telefônica são as que
se encaixam nessa definição no
maior número de municípios bra-
sileiros. A Oi tem o maior PMS
em infraestrutura e banda larga
em 3,7 mil cidades, e a Telefônica
em 547 municípios (além de ou-
tras 44 cidades em que opera em
conjunto com a Embratel). Em li-
nhas fixas, a Oi possui o maior po-
der de mercado em 4.919 cida-
des, e a Telefônica lidera no ran-
king em 645 cidades. ■

POLÊMICASÀVISTA

Antonio Milena

Anatel lança plano para aumentar
concorrência entre operadoras

“Precisamos ampliar
as redes e também
que elas sejam
compartilhadas

João Rezende

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

Projeto que vai a consulta pública prevê aluguel de rede a concorrentes e mais investimentos em infraestrutura

DESTAQUE TELECOMUNICAÇÕES

JoãoRezende,conselheirodaAnatel,
afirmaquemercadoestámaduroo
suficienteparaseautorregular
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-8.
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