
compromisso do governo brasileiro de democra-
tizar o acesso à internet de alta velocidade por 
meio do PNBL (Plano Nacional de Banda Lar-
ga) deve movimentar o setor de telecomunica-

ções. Outubro é o prazo estimado pelo Ministério das Co-
municações para que todas as concessionárias comecem a 
ofertar o acesso rápido à internet - um megabit por segundo 
(Mbps), ao custo de R$ 35 por mês. 

No entanto, para dar conta da demanda crescente pelo 
serviço, as operadoras terão de aumentar os investimentos 
em infraestrutura de transporte de dados. Embora as com-
panhias ainda estejam receosas em revelar em que preten-
dem focar suas estratégias, alguns movimentos já começam 
a ser desenhados. 

A compra da AES Atimus pela TIM, em julho passado, 
é um exemplo disso. Ao desembolsar R$ 1,6 bilhão pela em-
presa do Grupo AES Brasil, a companhia italiana somou 5,5 
mil quilômetros de fibra óptica à sua rede, em 21 cidades dos 
estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. "Nos próximos três 
anos, vamos investir quase R$ 10 bilhões em infraestrutura. 
Além disso, vamos praticamente dobrar nossa capacidade 
de backbone [rede principal por onde passam os dados dos usuários 
da internet] até 2013, passando dos atuais 16 mil quilômetros 
para 28 mil quilômetros", conta Rogerio Takayanagi, dire-
tor de Marketing da TIM Brasil. 

A operadora será a primeira a oferecer o serviço, segun-
do Takayanagi, ao iniciar as vendas da chamada internet po-

pular neste mês. A Telefônica afirmou, em comunicado, que 
disponibilizará, por meio da Vivo, o serviço de banda larga 
com velocidade de um megabit por segundo, pela tecnolo-
gia sem fio 3G, por R$ 29,90 ao mês. Por meio da Telefôni-
ca/Telesp, o grupo fornecerá banda larga fixa (na tecnologia 
ADSL) de um megabit por segundo por R$ 35. 

O OUTRO LADO 

Se, por um lado, a universalização da banda larga servirá pa-
ra diminuir o valor do serviço prestado atualmente (o Brasil 
tem um dos custos mais altos do mundo), por outro, sobram 
reclamações sobre a forma com que o plano foi conduzido 
pelo governo. "A discussão ficou apenas no âmbito governo-
-empresas. Pedimos que as propostas viessem a público, mas 
não tivemos resposta", afirma Veridiana Alimonti, advogada 
do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor). 

Outro problema relatado por Veridiana diz respeito ao li-
mite de downloads, ainda considerado muito baixo. Na rede 
fixa, segundo o acordo entre as operadoras e o governo, esse 
teto será de 300 megabytes, podendo chegar a 1 gigabyte em 
2014. Já na móvel, esse limite será de 150 megabytes e de 500 
megabytes daqui a três anos. "É uma internet que ainda dei-
xa muito a desejar", sentencia a advogada do Idec. 

Previsto para começar em dois meses, o plano para uni-
versalizar o acesso à internet nasce com alguns desafios. Res-
ta saber até que ponto o consumidor será realmente benefi-
ciado pela novidade. • A ut
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p. 86, ago. 2011.




