
Uma banda para alargar os negócios 
Mais conexões, mais oportunidades: empresas esperam que Plano Nacional de Banda Larga dê certo 

Por ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO 

Em agosto, começou a sair do papel o 
Plano Nacional de Banda Larga (PN-

BL), negociado entre o governo federal e 
operadoras de telefonia para levar acesso 
(fixo ou móvel) à internet a 70% dos mu-
nicípios brasileiros — hoje são 27% — e 
colocar 40 milhões de domicílios no ma-
pa digital do Brasil até 2014. Essa cone-
xão, com velocidade de 1 megabit por se-
gundo, será oferecida no primeiro ano a 
R$ 35 ao mês (ou a R$ 29,90 nos Estados 
que abrirem mão do ICMS). A 45 quilô-
metros de Brasília, o município goiano de 
Santo Antonio do Descoberto foi o pri-
meiro, longe dos grandes centros urba-
nos, a oferecer o pacote popular. 

Uma série de boas intenções cerca o 
Decreto 7.175, de 12 de maio de 2010, 
que instituiu o PNBL: massificar o aces-
so à banda larga, promover a inclusão 
digital e a geração de emprego e renda, 
reduzir desigualdades regionais, enfim, 
acelerar o desenvolvimento econômico 
e social. Um relatório do Banco Mundial 
afirma que cada aumento de dez pontos 
percentuais nas conexões de internet de 

banda larga de um país corresponde a 
um crescimento de 1,3% no Produto In-
terno Bruto (PIB). 

Mas o plano também suscita críticas 
e desconfianças. A de viés mais político 
é de que o governo negociou um pacote 
de bondades com as telecons, o que leva 
a críticas de ordem mais prática: a inter-
net rápida não é tão rápida assim, o pla-
no prevê baixo limite para downloads, 
em outros países o preço é mais barato 
e o pacote popular chega primeiro nas 
grandes cidades, que já dispõem de in-
fraestrutura instalada. 

Controvérsias à parte, empresas que 
oferecem serviços pela internet, como 
provedores de serviços e de conteúdo, 
comércio eletrônico e hospedagem de si-
tes, querem mais é que o Plano Nacional 
de Banda Larga seja bem-sucedido. Mais 
pessoas conectadas significa mais consu-
midores digitais, mais compras pela in-
ternet, mais consumo de conteúdo, mais 
utilização dos serviços públicos, mais co-
municação entre empresas e clientes. 

Hoje, a banda larga é um mercado es-

timado em 45,7 milhões de conexões fi-
xas e móveis. Segundo a Associação Bra-
sileira de Telecomunicações (Telebrasil), 
o número representa um aumento de 
67% em relação a maio de 2010, quan-
do foi editado o decreto que instituiu o 
Plano Nacional de Banda Larga. "Com 
o aumento da base de usuários, todos 
os serviços vão crescer" prevê Eduardo 
Neger, presidente da Associação Brasi-
leira de Internet, que reúne provedores 
de acesso, serviços e informações da re-
de. Isso significa também que empresas 
que não tinham uma interface digital vão 
precisar migrar suas operações de ven-
das para a internet. 

Entre as empresas que enxergam gran-
des oportunidades está o Grupo Busca-
Pé, cujas plataformas totalizam cem mi-
lhões de visitas/mês e que reúne um to-
tal de 15 empresas em torno do comércio 
eletrônico, entre as quais estão serviços 
de comparação de preços de produtos e 
serviços, um site agregador de cupons de 
desconto, outro para serviços financeiros 
(Pagamento Digital para 20 mil lojistas) 

e segurança digital para reduzir os riscos 
de quem negocia pela rede. 

Para André Ghion, vice-presidente de 
alianças estratégicas do Grupo BuscaPé, 
o plano permitirá acesso à banda larga 
em áreas mais distantes, "muito prova-
velmente onde está a classe C, com ren-
da familiar de R$ 3 mil" e vai acelerar a 
entrada dessas pessoas na internet. "Nos-
so trabalho é dar acesso a ofertas que elas 
não encontrariam na região em que mo-
ram" explica. 

Independentemente do plano, o Bus-
caPé projeta um crescimento de 100% dos 
negócios do grupo, mais que o ritmo do 
e-commerce como um todo, que cres-
ceu 35% em 2010. "O consumidor terá 
mais acesso à oferta que não teria por 
uma questão geográfica, por exemplo. 
Vamos ter mais gente entrando nas lo-
jas virtuais, mais pessoas comprando e 
vendendo" avalia Marcos Cavagnoli, vi-
ce-presidente da divisão financial servi-
ces do grupo. 

Mais pessoas vendendo e compran-
do online também trarão desafios téc-
nicos para o setor. Na área de Cavagnoli, 
por exemplo, é importante prover para 
o mercado um ambiente de compra or-
ganizado, simples, confortável e fácil de 
fazer o pagamento com segurança e dar 
opções de pagamento. 

"E como entrar pela primeira vez em 
um shopping. É preciso estar à vontade, 
confiante. Com o plano haverá pessoas 
que não têm esse hábito" acredita. Es-
sa segurança também deve ser ofereci-
da ao lojista que é cliente BuscaPé. "Se 
antes vendia para dez, agora vai vender 
para 40 clientes. Ele também estará mais 
inseguro, a chance de fraude é maior — 
por exemplo, cartões de crédito falsos ou 
roubados e ataques de hackers" aponta. 

Mais capacidade 
A Locaweb, provedora de serviços di-

versos pela internet, como hospedagem 
de sites e e-mails, também espera mais 
negócios com o Plano Nacional de Ban-
da Larga. Mais pessoas na internet signi-
fica mais brasileiros interessados em ter 
um site, calcula o CEO Gilberto Mautner. 

"Quando você perceber que toda a sua 
audiência migrou para a internet, será im-
portante para a sua empresa estar lá tam-
bém. Para os nossos clientes será uma boa 
notícia, porque passarão a ter acesso a 
uma audiência muito maior" acrescen-
ta. E a Locaweb está se preparando para 
isso. Desde 2009, a empresa já investiu 
R$ 50 milhões na ampliação da capaci-
dade dos seus servidores e na instalação 
de um segundo datacenter em São Paulo. 

"A gente acredita mesmo no que está 
acontecendo no Brasil: uma transforma-
ção incrível no acesso à banda larga. Tu-
do o que se fala hoje do País, economia 
crescendo, grau de investimento, só o di-
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gital que não começou ainda. É aí que o 
jogo vai mudar muito. Não só o plano de 
banda larga, mas toda uma série de pro-
dutos, como a rede 3G (que permite a co-
nexão móvel). O Brasil vai passar por uma 
revolução" diz Mautner. 

Só que o plano chega tarde. O execu-
tivo observa que o Brasil, que já vinha 
defasado na primeira onda de inclusão 
digital (quando os usuários tem acesso 
à rede), chega ainda mais atrasado à se-
gunda onda (quando as empresas pas-
sam a ter acesso aos usuários da rede). 
"No ranking dos 50 países com maior per-
centual de acesso à banda larga, o Brasil 
não está entre os 50. Isso não faz sentido 
em um País caminhando para ser a quin-
ta economia do mundo" observa o CEO 
da Locaweb. 

Um efeito desse atraso é que hoje, se-
gundo Mautner, o Brasil tem apenas 2,6 
milhões de domínios (endereços) pon-
tobr. "É um domínio para cada 70 habi-
tantes. Nem todo domínio tem um site 
de verdade" aponta o executivo, ao lem-
brar que, nos Estados Unidos, existe um 
site para cada três habitantes. "A primeira 
fase da banda larga já está feita nos gran-
des centros. O problema é atingir as áreas 
mais afastadas. Mas eu sou otimista que 
esse processo será rápido" diz Mautner. 

"Tudo que for feito para aumentar a 
quantidade de pessoas na internet, ba-
rateando planos e aumentando a qua-
lidade, para nós é uma boa notícia" diz 
Gil Torquato, CEO da UOL Diveo, empre-
sa focada na prestação de serviços de in-

fraestrutura e tecnologia da informação 
do UOL, portal líder do País com mais de 
28,5 milhões de visitantes únicos e mais 
de quatro bilhões de páginas vistas por 
mês (segundo informação do site). 

Mas Torquato está preocupado com 
outra questão: a intenção do governo de 
revisar a Norma 4/95, da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel), que 
hoje proíbe as teles de serem provedo-
ras de acesso à internet. Na visão de Tor-
quato, o fim dessa proibição pode abrir 
caminho para que as grandes operadoras 

dominem toda a cadeia de serviço digi-
tal, hoje formada por 6,5 mil provedores. 

A Norma 4/95, criada quando a rede 
era acessada a partir de conexões dis-
cadas, torna obrigatória a validação do 
acesso à internet por um provedor. Com 
a introdução da banda larga, que entrega 
para o usuário uma conexão IP, passou a 
ser desnecessário que um terceiro valide 
a entrada do usuário na rede. 

Marco civil 
Além da inclusão digital, o Plano Na-

cional de Banda Larga enseja a formula-
ção de um regulamento de qualidade da 
prestação de serviços de banda larga no 
Brasil (válido para todos os contratos e 
não só os do plano) e de um regulamen-
to de direitos e deveres dos usuários e 
prestadoras de serviço. Em agosto, Ana-
tel colocou as propostas desses regula-
mentos em audiência pública. A expec-
tativa é coletar sugestões para que as du-
as normas estejam regulamentadas até o 
fim de outubro. 

Uma das metas de qualidade propostas 
é obrigar as prestadoras de banda larga a 
entregar, no início, 60% da velocidade mé-
dia contratada pelo consumidor e, depois 
de dois anos, 80%, tanto para download 
quanto para upload, inclusive nos horá-
rios de pico. Atualmente, os contratos de 
prestação de serviço só garantem 10% da 
velocidade contratada. 

Essas normas seriam cobradas nove 
meses após a aprovação do regulamento, 
segundo a Anatel, e somente das 13 pres-

tadoras de telefonia fixa com mais de 50 
mil clientes no País. 

As novas regras também impõem co-
mo meta que a taxa de ocupação das re-
des não ultrapasse 80% na maior parte do 
tempo. Para se evitar uma sobrecarga no 
tráfego de dados, as maiores operadoras 
deverão ampliar suas redes em um prazo 
de até 30 dias, sempre que o uso da estru-
tura chegar a 90% da capacidade. Além 
disso, essas companhias terão de manter 
serviços de atendimento ao cliente (SAC) 
por telefone com prazos de atendimento 
das demandas dos usuários. 

Em vez da consulta pública da Anatel, 
entidades da sociedade civil cobram a dis-
cussão no Congresso Nacional do Marco 
Civil da Internet, elaborado a partir de su-
gestões coletadas em site pelos ministé-
rios da Justiça e da Cultura. O anteprojeto 
de lei referente ao marco civil foi enviado 
dia 24 de agosto à Câmara dos Deputados. 

Uma das preocupações da sociedade 
civil é a privacidade dos dados pessoais 
e a guarda de informações (guarda dos 
logs), além do uso que o provedor fará 
desses dados. A Anatel propõe que os 
provedores de internet com mais de 50 
mil clientes guardem por até três anos 
os "registros de conexão" dos usuários. 
Os provedores menores guardariam por 
dois anos. O assunto está previsto na 
consulta pública da Anatel, após uma 
recomendação da CPI da Pedofilia de 
que os logs deveriam ser arquivados 
por determinado período caso a Justi-
ça os requisitasse. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Internet e Mídias Digitais, São Paulo, p. 58-59 , 12 set. 2011.




