
Mais 11 milhões com TV paga em quatro anos 
 
O Projeto de Lei (PLC) 116, aprovado este mês pelo Senado, deve aumentar em 11 milhões a 
quantidade de assinantes de TV por assinatura no País nos próximos quatro anos, segundo 
avaliou ontem o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. 
 
O projeto, que ainda será sancionado pela presidente Dilma Rousseff, abre o mercado de TV a 
cabo para as companhias de telecomunicações e reduz as limitações de capital estrangeiro nas 
empresas de TV paga. 
 
“Vamos dobrar a quantidade de assinantes nos próximos anos, todos eles com acesso também 
à internet de alta velocidade”, disse Bernardo, em audiência pública na Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado. 
 
Segundo o ministro, o projeto possibilitará a entrada de grandes companhias de 
telecomunicações no mercado, bem como abrirá as portas a centenas de empresas menores, 
com interesses voltados para os pequenos e médios municípios que atualmente não contam 
com o serviço. “Já nas grandes cidades, as empresas vão se estapear pelos clientes, o que vai 
melhorar a qualidade e diminuir o preço”, completou. 
 
Paulo Bernardo avaliou que o leilão de quatro posições orbitais para satélites realizado na terça 
feira pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) possibilitará a cobertura com melhor 
qualidade e com menor preço de regiões remotas do País, principalmente da Amazônia. 
“Temos informações de que parte dos transponders dos quatro novos satélites estará voltada 
para a Região Norte. O sinal terá melhor qualidade", afirmou Bernardo. 
 
O ministro destacou o investimento total de R$ 254,412 milhões por parte das empresas que 
ficaram com as quatro vagas no céu para a instalação dos satélites. “As companhias fizeram 
um investimento grande porque pretendem colocar os equipamentos em operação o mais 
rápido possível”, completou. 
 
A intenção do governo também é reforçar a capacidade brasileira de transmissão de dados e 
imagens para a Copa do Mundo de 2014. A Star One, do grupo Embratel, adquiriu o direito de 
exploração de duas posições orbitais, enquanto a HNS Americas, do grupo Hughes, ficou com 
as outras duas. 
 
BANDA LARGA. O ministro Paulo Bernardo afirmou que a proposta de desoneração para a 
construção de redes de fibras ópticas deve ser entregue à presidente Dilma Rousseff em até 
uma semana. 
 
Segundo ele, a isenção de PIS e Cofins para investimentos na ampliação das redes de banda 
larga do País deverá sair via medida provisória. 
 
O ministro explicou como funcionará o mecanismo de desoneração para a cadeia de construção 
de redes de fibra óptica, anunciado na terça-feira. 
 
De acordo com Bernardo, o Ministério das Comunicações vai receber e fazer a habilitação  das 
propostas e encaminhar ao Ministério da Fazenda. O modelo já funciona para o setor de redes 
de energia. O governo estima que deixará de arrecadar R$ 4 bilhões com a medida. 
 
Para ter a proposta enviada à Fazenda, a empresa terá de se comprometer, antes de receber o 
incentivo, a construir redes em locais menos atrativos economicamente, como Norte e 
Nordeste – regiões com menos infraestrutura de redes para banda larga. “Vamos dificultar 
aqueles que só querem investir em regiões desenvolvidas”, disse Bernardo. 
 
O ministro afirmou ainda que o governo busca uma revisão da norma que trata de provedores 
de internet que não prejudique as empresas já estabelecidas no setor e a diversidade de oferta 
do serviço. A revisão pode abrir a atividade para grandes empresas de telecomunicações, 
colocando em risco a isonomia de competição no mercado dos provedores. 
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Bernardo reforçou que, para o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), o consumidor não terá 
de pagar pelo serviço de provedor. 
 
Segundo o ministro, as primeiras conexões ao consumidor não devem atrasar e a previsão 
para o fim de setembro está mantida. O ministro diz esperar que, em quatro anos, o plano de 
oferecer 1 mbps (megabit por segundo) a R$ 35 esteja aprimorado, com velocidade maior e 
preço inferior. 
 

 
 
Unasul debate integração digital 
 
Técnicos do governo brasileiro e da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), que reúne 12 
países, discutiram ontem no Rio de Janeiro os últimos detalhes do projeto para integrar o 
continente num sistema de banda larga por meio de rede de fibra óptica. 
 
A proposta que partiu das autoridades brasileiras pode significar barateamento do serviço para 
o consumidor. Segundo o Ministério das Comunicações, um dos fatores que encarecem a 
banda larga hoje é a distância percorrida no tráfego de dados. Para se ter um exemplo, na 
situação atual, as informações enviadas por uma pessoa que está no Peru para uma empresa 
brasileira passam pelas redes que atravessam o Oceano Pacífico, chegam aos Estados Unidos, 
percorrem os cabos do Atlântico para, só então, chegarem ao Brasil. 
 
Esse percurso seria reduzido com a implantação de um anel continental de redes de fibra 
óptica, que passaria por todos os países da América do Sul, conectando as redes que já 
existem em cada um dos países-membros da Unasul. Para garantir que nenhuma empresa, de 
qualquer dos países, se perca nessa comunicação será criada uma estrutura de estações para 
que mais de uma rede de um mesmo país possa unir sua estrutura à de outra nação, ao 
mesmo tempo. 
 
As reuniões técnicas que vêm ocorrendo quase mensalmente vão resultar em uma espécie de 
cronograma, um plano de ações e na definição de uma carteira de projetos prioritários. A 
conclusão dos debates vai ser apresentada em Brasília, no fim de novembro, aos ministros de 
comunicações ou áreas semelhantes de todas os países que integram a Unasul. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A4. 
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