
Sonho ainda distante 
Pequenos provedores, que ocupavam posição central na política de Internet 
veem PNBL se concretizando pelas concessionárias e sugerem alternativas. 
Governo garante que plano não se resume a acordo com as teles. 

rovedores de Internet do Brasil 
inteiro estavam eufóricos com 
o anúncio do Programa 
Nacional de Banda Larga 
(PNBL), marcado simbolica

mente pela reativação da Telebrás em 
2009. Afinal, o plano do governo atendia 
exatamente àquela que é a maior reivin
dicação dessas empresas: concorrência 
em infraestrutura para que elas conse
guissem se ver livres de ter de adquirir o 
principal insumo para o seu negócio (o 
link com a Internet) justamente daqueles 
com quem competem na ponta pelo clien
te final, as incumbents. 

Mas hoje o clima é bem menos eufó
rico e muito mais cauteloso. Os provedo
res se viram fora do centro de uma polí
tica pública para massificação do acesso, 
levados para uma posição de avanço 
próxima de zero na competição em 
infraestrutura. Na negociação das novas 
obrigações do PGMU III, o governo abriu 
mão de ampliar as metas de backhaul -
cuja legalidade é apoiada em uma con
troversa tese jurídica - em troca de 
ofertas voluntárias para o atacado e 
varejo. E é aí que os provedores julgam 
que o avanço foi muito pequeno. "Um 
plano de banda larga deve, por obriga
ção, considerar todos os atores do mer
cado e considerá-los com as suas dife
renças. O Estado tem por princípio a 
imparcialidade", afirma Ricardo San
chez, presidente da Abrappit, a associa
ção dos pequenos provedores. 

O plano de usar a Telebrás como uma 
gestora da rede pública e a última milha 
dos pequenos provedores tinha sua razão 
de ser. Existem na Anatei mais de 2,5 mil 
empresas com licenças de SCM. Na esti
mativa de Sanchez, os peque
nos provedores estão presentes 
em aproximadamente 97% dos 
municípios do Brasil. Do lado 
do governo, as mensagens são 
de que o PNBL não se resume 
ao acordo com as teles e que a 
Telebrás terá um papel ainda 
mais importante, que é de con

centrar a gestão de toda a infraestrutura 
pública de telecom que já existe e da que 
será construída. Uma das propostas em 
estudo é a criação de uma empresa onde 
Eletrobras e Telebrás seriam sócias. 

Enquanto o futuro do modelo dese
nhado para a Telebrás não fica mais 
claro, o que existe de concreto é o Termo 
de Compromisso que as teles assinaram 
com o governo. A oferta de atacado se 
resume ao compromisso das incumbents 
de comercializar aos provedores optan
tes pelo Simples um link de 2 Mbps por 
R$ 1.253 na região da Oi por R$ 1.100 
na região da Telefônica, em um prazo 
escalonado que atinja a todos os municí
pios até 30 de abril de 2015. O grande 
problema é que esse preço significa 
algum desconto apenas nas regiões mais 
remotas do País. "Isso é surreal, porque 
hoje a gente já paga menos que isso", 
afirma Marcelo Siena, presidente da 
Rede Telesul, que representa 
provedores da região Sul do 
País, e membro do conselho 

consultivo da Anatei, onde representa os 
pequenos provedores. De acordo com 
informações de Ricardo Leite, presidente 
da Aprova-PE, associação que reúne os 
pequenos provedores de Pernambuco, 
provedores de Salgueiro e Araripina, 
cidades do extremo oeste pernambuca
no, pagam cerca de R$ 800 o Mbps, o 
que representa, portanto um avanço, 
ainda que pequeno. 

Vale lembrar que nas cidades aten
didas por satélite não há compromis
sos de oferta no varejo ou no atacado. 
O acordo prevê a criação de um posto 
público de acesso coletivo para cida
des com mais de 20 mil habitantes e 
postos adicionais no limite de seis 
para cada 10 mil habitantes. 

Alternativas 
É difícil saber se na prática algum 

pequeno provedor vai se interessar pelo 
link de banda larga nas condições acor
dadas entre governo e empresas. 
Durante todos esses anos em que a 
Anatei fez pouco para garantir o direito 
dessas pequenas empresas a condições 
isonômicas de acesso à rede das conces
sionárias, os pequenos provedores cria
ram alternativas para conseguir o insu
mo principal do seu negócio a preços 
atrativos. A principal delas talvez seja a 
atuação em consórcio. É comum no 
interior do Brasil que os provedores de 
determinada região se associem para 
buscar o link em uma cidade onde há 
competição. Além de não ficarem 
dependentes do preço de um único for

necedor, comprando em gran
de quantidade eles conseguem 
um preço melhor. 

Outro fator que prejudica a 
atuação dessas empresas é a 
dificuldade de enquadrar a 
aquisição desse link em um 
contrato de Exploração Indus
trial de Linhas Dedicadas 
(EILD). A queixa é que as con
cessionárias sempre "empur
ram" a negociação para o 
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EILD Especial, cuja tabela é usada nos 
casos em que a incumbent tem que cons
truir rede para atender determinada 
demanda. Como na prática o EILD não 
funciona, os provedores acabam com
prando link como se fossem simples clien
tes corporativos das teles, o que é uma 
distorção no modelo competitivo. "Nós 
compramos como consumidores coorpo-
rativos porque não conseguimos comprar 
o EILD. Aí o preço fica fora da realidade", 
afirma Siena, da Rede Telesul. 

Já que o caminho da competição em 
infraestrutura tem se mostrado cheio de 
pedras, os pequenos provedores buscam 
alternativas de desoneração tributária. O 
Conselho Nacional das Entidades de 
Provedores de Serviço de Internet 
(Conapsi), entidade que reúne as princi
pais associações de provedores do País, 
apresentou ao governo uma proposta de 
desoneração de ICMS dos provedores 
optantes pelo Simples que tiverem planos 
de banda larga populares. Marcelo Siena, 
que também preside atualmente o 
Conapsi, explica que o provedor compra o 
link de banda larga já com o ICMS embu

tido. Quando o provedor revende o servi
ço para o cliente final, entretanto, ele não 
consegue deixar de recolher o ICMS, 
porque o regime do Simples reúne na 
mesma guia de pagamento todos os 
impostos que incidem sobre aquele servi-

É DIFÍCIL SABER SE NA PRÁTICA 
ALGUM PEQUENO PROVEDOR VAI SE 
INTERESSAR PELO LINK DE BANDA 
LARGA NAS CONDIÇÕES ACORDADAS 
ENTRE GOVERNO E EMPRESAS 

ço. O governo do estado do Paraná - aten
dendo a uma proposta da Rede Telesul -, 
através do Decreto 7990/2010, que insti
tuiu o Plano Estadual de Banda Larga, 
permite o diferimento do ICMS para os 
provedores optantes pelo Simples. Assim, 
os provedores do Paraná desde agosto de 
2010 compram o link de banda larga sem 
ICMS, porque ele será recolhido junto 
com o pagamento do Simples Nacional. 

Para conseguir o benefício, entretanto, 

os provedores deverão disponibilizar 
15% da capacidade a famílias cadastra
das no Bolsa Família e, no mínimo, 15% 
da capacidade para os demais usuários 
ao custo máximo de R$ 30 por mês. Para 
os clientes cadastrados no Bolsa Família 
a velocidade mínima deverá ser de 256 
kbps e o custo máximo R$ 15. Para os 
demais clientes, dentro da cota de 15% 
da capacidade, a velocidade mínima será 
de 512 kbps. Em ambos os casos a 
garantia de banda é de 10%. Segundo 
Marcelo Siena, o estado do Rio Grande 
do Sul deverá ser o próximo a adotar 
medida semelhante. "Temos apresenta
do ao governo arranjos alternativos. Se o 
provedor puder comprar com diferimen
to já é em média 29% de redução do 
preço", afirma ele. 

Outra associação do setor, a Abrint, 
também luta para incluir seus associados 
no Plano Nacional de Banda Larga. De 
acordo com Erich Rodrigues, vice-presi
dente da associação, os pequenos prove
dores têm condições de oferecer o mesmo 
plano de banda larga proposto pelas 
teles desde que o governo aceite retirar 
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algumas "obstruções". A 
principal delas é regulamen
tar o plano de numeração 
para o SCM. Assim, os prove
dores poderiam oferecer o 
serviço de telefonia com 
numeração própria, o que 
aumenta seu potencial com
petitivo, sem ter que pedir 
uma outorga de STFC, que 
custa R$ 9 mil, o que para 
muitos é um valor elevado. 
"Temos uma pauta com 
noves itens que a gente gostaria de levar 
ao ministro", afirma Rodrigues. Um des
ses itens são as regras de proteção ao 
pequeno provedor no leilão de 3,5 GHz. 

A associação acredita que as regras 
colocadas na consulta pública para impe
dir que o mesmo grupo econômico adqui
ra um grande número de lotes são frágeis. 
Além disso, a associação acredita que a 
Anatei não cumpre a determinação da 
Resolução 537/2010, de estabelecer con
dições específicas adequadas para a parti
cipação de micro e pequenas empresas. 
Para atender a esta recomendação, a 
Abrint sugere que a Anatei reserve quatro 
blocos de 10 MHz, dos oito disponíveis em 
cada região, para empresas deste tipo. Na 
opinião da associação, a Anatei deveria 
também dividir esses oito blocos por 
município, uma vez que as áreas de 
numeração costumam ser grandes demais 
para a capacidade financeira dos peque
nos provedores e normalmente ultrapas
sam a sua área de atuação. 

Os provedores de SCM normalmente 
usam rádios nas faixas não licenciadas de 
2,4 GHz e 5,8 GHz, o que é "um recurso 
precário", nas palavras de Ricardo 
Sanchez, da Abrappit. Como são faixas 
não licenciadas, não há garantias contra 
interferências. 

Quem está também está de olho capa
cidade dos provedores de oferecerem 
telefonia fixa é a America Net. A compa
nhia tem uma rede de 350 km de exten
são e atua como PIX (ponto de intercone-
xão) para o ponto de troca de tráfego de 
São Paulo. A America Net criou uma 
solução de telefonia fixa para os provedo
res em que eles acabam atuando como se 
fossem revendedores do serviço da 
empresa, uma vez que a maioria não tem 
licença de STFC. "Além de dados, o pro
vedor acaba tendo uma solução de voz 
também, o que ajuda a competir com a 
concessionária", afirma José Luiz 
Pelosini, diretor de telecomunicações da 
companhia. 

Pelosini disse que a empresa 
já consegue praticar preços infe

riores aos que foram negociados no âmbi
to do PNBL. Além disso, a empresa conse
gue dar um tratamento ao pequeno pro
vedor que ele não encontra nas concessio
nárias. "Quando você fecha um produto 
com a concessionária, você é tratado 
como mais um", diz ele em relação a uma 
crítica comum dos pequenos provedores. 

Futu ro 
Existe uma preocupação, ainda que 

diminuta, sobre uma possível canibaliza-
ção do serviço dos provedores pelo plano 
de 1 Mbps por R$ 35, mesmo conside
rando todas as suas limitações (veja box). 
Historicamente os pequenos provedores 
acabaram se concentrando nas classes 
menos abastadas, que é justamente o 
alvo do plano. Marcelo Siena, da Rede 
Telesul, afirma, entretanto, que esse 
movimento gerado pelo PNBL será mais 
benéfico do que maléfico para os peque
nos provedores, mesmo que eles nesse 
momento não estejam incluídos no 
plano. Isso porque as concessionárias 

também temem canibalizar 
as suas bases e, em algumas 
cidades, há limitações de por
tas de acesso. 

Apesar deste risco e dos 
limitados avanços, as asso
ciações de provedores, de 
modo geral, receberam bem 
o acordo firmado entre o 
governo e as grandes teles. 

"O que elas colocaram na oferta é o 
que elas já tinham. Não notamos 
nenhuma novidade significativa. 
Nossa expectativa é que o simples fato 
de o plano existir coloque esse assunto 
na pauta do País, e que a iniciativa 
venha a ser replicada pelos governos 
estaduais", afirma Eduardo Neger, 
presidente da Abranet. Ele reconhece 
as dificuldades da Telebrás atender a 
todo o País, por isso acredita nas ini
ciativas estaduais de desoneração, 
como a adotada pelo Paraná, para 
estimular os pequenos provedores. 

Enquanto aguardam o desenrolar dos 
próximos capítulos e uma atuação mais 
ampla da Telebrás, os provedores SCM 
gozam do efeito indireto que a reativação 
da empresa proporcionou. Nas grandes 
cidades, já houve uma redução estimada 
em 40% no preço do link de banda larga, 
só pelo efeito do anúncio de mais compe
tição em infraestrutura. O que essas 
empresas ainda sonham, entretanto, é 
que se estabeleça de fato um cenário 
competitivo na infraestrutura de telecom. 

HELTON POSSETI, DE BRASÍLIA. 
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Text Box
Fonte: Teletime, São Paulo, ano 14, n. 146, p. 12-14, ago. 2011.




