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O governo federal e a Oi explicitaram, nesta semana, entendimentos diferentes sobre o papel 
da operadora e da estatal Telebrás no provimento de telecomunicações para a Copa do Mundo 
de 2014. 
  
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, propôs que a Oi pague pelo uso da rede que 
será construída pela Telebrás para interligar as cidades onde haverá jogos. A operadora, por 
sua vez, entende que seu contrato é para fornecer serviços e não infraestrutura. 
  
"A Oi quer que o governo dê rede de graça?", questionou Bernardo, que participou na 
segunda-feira da abertura da Futurecom, feira do setor de telecomunicações que terminou 
ontem em São Paulo. 
  
"Isso seria mais um investimento privado em um bem público", rebateu o presidente da Oi, 
Francisco Valim, ao ser questionado sobre o assunto por jornalistas. "Existe uma parte do 
contrato que não cabe a nós discutir ou decidir, que é a parte da infraestrutura." 
  
Segundo Valim, o compromisso da Oi é com a prestação de serviços. "Uma coisa é a 
infraestrutura que liga A com B. Isso o governo tem que fazer. Eu tenho que entregar a 
capacidade de fazer essa infraestrutura falar, o que é muito diferente", ressaltou. 
  
No ano passado, a Oi foi anunciada pela Fifa como a provedora oficial dos serviços de 
telecomunicações durante a Copa de 2014. O valor do contrato com a operadora não foi 
revelado. 
  
A questão é que o acordo fechado entre o governo e a Fifa deixa margem para interpretar que 
a obrigação de instalar a infraestrutura cabe ao Estado. Uma das 11 garantias firmadas com a 
federação de futebol diz que o governo se compromete a entregar um avançado sistema de 
telecomunicações para suprir as necessidades do evento. 
  
Segundo o ministro, a presidente Dilma Rousseff já garantiu a liberação de mais de R$ 200 
milhões para a Telebrás interligar as cidades-sede com infraestrutura de banda larga. 
  
Ontem, no Rio, Bernardo também afirmou que o leilão das licenças da quarta geração da 
telefonia móvel (4G) será mantido no primeiro semestre de 2012 e disse que a tecnologia terá 
de estar em funcionamento - e de forma satisfatória - pelo menos nas 12 cidades-sede da 
Copa a tempo do mundial. 
  
Nesta semana, o presidente da TIM, Luca Luciani, defendeu o adiamento do leilão da faixa de 
2,5 gigahertz (GHz), destinada à 4G, para que haja melhor aproveitamento das redes em uso 
atualmente. O executivo também saiu em defesa da destinação da frequência de 700 
megahertz (MHz) às teles quando as emissoras de TV aberta concluírem a migração para o 
sistema digital, em 2016. 
  
"Eu os vejo falando que querem mais espectro. Acho que na verdade as empresas estão 
querendo se furtar a uma cobrança dura que estamos fazendo de quem tem de fazer 
investimentos", afirmou Bernardo, em evento na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 
  
Segundo o ministro, com esse leilão "vamos ficar em linha com os países do primeiro mundo, 
vamos tirar o atraso". 
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