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Às vésperas de entrar em operação, o projeto de levar 
acesso à internet para 300 municípios está sofrendo 
interferências. A ideia original do Plano Nacional de 
Banda Larga era que pequenos provedores levariam 
a conexão aos lugares distantes. Aí as operadoras 
decidiram entrar na festa.../ GUILHERME FELITTI 

M ANO ATRASADO EM 
relação ao primeiro prazo 
divulgado pelo Ministério 
das Comunicações, o Plano 
Nacional da Banda Larga 
(PNBL), anunciado como 
prioridade tecnológica do 

governo Dilma Rousseff, deve, enfim, sair do 
papel. Oito municípios em Goiás e no Distri-
to Federal - região onde a Telebras concluiu o 
primeiro trecho da rede com mais de 35 mil 
quilômetros de fibra óptica - devem receber em 
agosto o acesso à internet de 1 Mbps por R$ 35 
mensais. Espera-se uma pequena revolução para 
os consumidores mais carentes. E uma guerra 
entre provedores de menor porte e operadoras 
de telefonia celular, que entraram na festa da in-
clusão digital sem aviso prévio. 

Em Santo Antônio do Descoberto, distante 
47 quilômetros de Brasília, a antena que retrans-
mitirá o sinal de internet foi instalada no começo 
de julho. Ali está o primeiro provedor do país a 
assinar o contrato para vender a banda larga po-
pular. A SadNet conta que dispunha de toda a in-
fraestrutura para operar, mas era obrigada a re-
jeitar clientes interessados, pois faltava o aval da 
Telebras. Na vizinha Recanto das Emas, a LogTel 
também já havia assinado os contratos, mas ain-
da esperava a instalação dos equipamentos que 
levarão o sinal às casas. Os dois são exemplos de 
um dos objetivos declarados do PNBL: favorecer 
os pequenos provedores. 

Ainda no governo Lula, a Telebras ressur-
giu para servir como ponto central do PNBL. 
Popularizar a internet rápida no Brasil exigiria 

assumir um papel que a iniciativa privada re-
jeitava: levar a infraestrutura (chamada de ba-

ckbone) para longe dos grandes centros, onde 
está o maior mercado (e, consequentemente, os 
maiores lucros). Em vez de construir uma rede 
própria, a Telebras fechou acordos com Eletro-
bras, Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul e Pe-
trobras para alugar suas fibras ópticas. O resul-
tado foram preços mais baixos nas conexões no 
atacado, aquela que provedores compram para 
revender ao cliente final. Em alguns casos, como 
no Nordeste, o preço da Telebras é um sétimo 
dos atuais. 

Em vez de pagar R$ 265 para a operadora 
GVT, André Gonçalvez, dono do provedor Log-
Tel, pagará R$ 125 para a Telebras. Hoje, seu 
plano mais barato é de R$ 39,90. Nem todos os 
seus cerca de mil clientes atuais serão beneficia-
dos pelo plano popular de R$ 35. "Vou selecionar 
alguns. De cara, serão umas 100 pessoas que re-
almente precisam", diz Gonçalvez. Por contrato, 
a Telebras exige que cada dois Mbps da conexão 
comprada tenha, no mínimo, cinco clientes do 
Plano Nacional de Banda Larga. Na ponta do lá-
pis, o provedor pagará menos pela conexão e não 
diminuirá o preço a todos os clientes. Terá mar-
gem de lucro maior. 

A GUERRA DOS MODEMS 
Em junho, porém, o cenário mudou: as grandes 
operadoras também aderiram ao PNBL, come-
çando por Oi, CTBC, Sercomtel, Telefônica e 
Tim. Para o consumidor, faz sentido: a competi-
ção aumenta. Mas a adesão das operadoras con-
fere uma nova cara ao PNBL. "Os pequenos, que A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



antes eram a única opção, passam a ter um con-
corrente mais forte quando chega o 3G", afirma 
Eduardo Tude, presidente da consultoria de te-
lecomunicações Teleco. A Telebras garantiu que 
proverá o acesso mais barato para todos, seja um 
provedor com cinco funcionários ou uma opera-
dora multinacional. Se levarmos como base este 
primeiro estágio do PNBL, porém, a igualdade 
fica apenas na teoria. 

A banda larga popular no Brasil verá uma 
briga travada entre poucos Golias e muitos Da-
vis. A questão principal é o preço do modem. 
Pelo sistema de internet via rádio que tanto Sad-
Net como LogTel e outros provedores menores 
explorarão, é preciso ter em casa uma estação 
receptora que custa até R$ 299. Já a banda larga 
móvel por 3G exige um modem oferecido pelas 
operadoras por até um terço desse preço - a 
Tim, por exemplo, cobrará R$ 96. "O governo vai 
desonerar o modem para que pequenos prove-
dores possam competir em igualdade de condi-
ções", diz Caio Bonilha, presidente da Telebras. 
Se fossem produzidos no Brasil e não tivessem 
tantos impostos, estações receptoras de rádio 
poderiam fazer frente aos modems 3G. "Esses 
aparelhos custam US$ 60 nos Estados Unidos", 
diz Wardner Maia, presidente da Associação 
Brasileira de Provedores de Internet e Teleco-
municações (Abrint). Bonilha e Maia, porém, 
não veem nenhuma perspectiva de desoneração 
dos modems. "Neste começo, não teremos com-
petitividade", diz o presidente da Abrint. 

Nesta briga, os pequenos enxergam no li-
mite de download mensal a pedra que pode der-
rubar o Golias. A única exigência imposta pela 
Telebras é que a conexão de R$ 35 garanta, no 
mínimo, 20% da velocidade de 1 Mbps. Como 
já acontece hoje com os planos de 3G, as gran-
des operadoras limitarão a quantidade que você 
poderá baixar por mês. Tim e Oi permitirão 500 
MB e Telefônica cravará 300 MB na conexão fixa 
e 150 MB na móvel. Esgotada a cota, a velocida-
de se torna até oito vezes mais lenta. A LogTel, 
de Recanto das Emas, não terá limite. "Vamos 
nos balizar pela concorrência. Queremos dar, no 
mínimo, 500 MB", diz Maia. ® A ut
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 54, p. 116-119 , ago. 2011.




