
impacto da banda larga no pro
gresso da humanidade será 
muito mais revolucionário nes
te século X X I do que foi o do 

carvão, do petróleo e da eletricidade nos 
séculos anteriores. Ela funciona como 
verdadeira estrada da informação e do 
conhecimento, levando a cada ser huma
no a internet e todas as demais formas 
de comunicação, com enorme impacto 
sobre a economia, a prosperidade global 
e até mesmo sobre a promoção e a ma
nutenção da paz mundial." Essas afirma
ções são de Julius Genachowski, presi
dente da Comissão Federal de Comuni
cações dos Estados Unidos (FCC), órgão 
regulador de todas as formas de comu
nicação eletrônica. O enorme significa
do da banda larga para o futuro da hu
manidade apontado por Genachowski. 
que esteve no Brasil para participar da 
Futurecom. no Rio de Janeiro, é a mais 
pura realidade. No início do governo de 
Barack Obama, Genachowski foi o res
ponsável por fazer e pôr em prática o 
Plano Nacional de Banda Larga dos Es
tados Unidos. Esse plano está transfor
mando radicalmente o cenário nesse 
setor. Até 2009, a penetração da banda 
larga nos EUA não chegava a 50% das 
residências, embora as redes telefônicas 
e de TV a cabo já servissem a 94% das 
famílias. Hoje. 90% dos lares america
nos dispõem de acesso à internet em 
banda larga e alta velocidade. 

Esse avanço foi possível graças, de 
um lado, ao plano governamental e. de 
outro, ao investimento de 60 bilhões de 
dólares da iniciativa privada, feito mes
mo em período de crise. A parcela de 

recursos públicos foi de 4,5 bilhões de 
dólares. Genachowski relembra, entre
tanto, que a banda larga ainda não che
gou a algumas áreas rurais e menos 
desenvolvidas do país. "Por isso. a gran
de prioridade, agora, é a banda larga 
móvel, a ser viabilizada pela quarta ge
ração do celular (4G) e por outras redes 
sem fio, como wi-fi e WiMax", diz ele. 
Na avaliação do presidente da FCC, o 
mundo está diante de uma encruzilhada 
que pode colocar governos e iniciativa 
privada em campos opostos. Um mo
mento decisivo, em sua opinião, será a 
Conferência Mundial sobre Comunica
ções Internacionais da União Interna
cional de Telecomunicações, a ser rea
lizada em Dubai em dezembro. Um dos 
objetivos do encontro será aprovar a no
va regulamentação internacional para as 
telecomunicações mundiais. A regula
ção da internet pelos governos será, sem 
dúvida, um dos mais importantes temas 
da conferência, se não o fundamental. 

Genachowski discorda frontalmente 
da ideia de que os governos devem regu
lar a internet: "Os governos não devem 
controlar a internet. É um risco ao pró
prio futuro da rede, pois desestimula os 
investimentos em banda larga. Meu con
selho às agências reguladoras é simples: 
não engessem a internet nem criem regu
lamentações detalhistas e restritivas". É 
uma recomendação ainda mais surpreen
dente por vir do presidente de uma agên
cia reguladora estatal poderosa, tradicio
nal e respeitada: "Para resolver todos os 
problemas, é essencial que os países dis
cutam e dialoguem permanentemente". 
A principal advertência de Genachowski 
é dirigida aos órgãos reguladores: "Quan
to mais regulação, mais burocratização. 
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mais exigências formais e mais interfe
rências forem impostas à internet, piores 
serão os resultados para a sociedade. Há 
propostas — como o critério de "quem 
chama paga" — que implicam recorrer à 
mão pesada dos órgãos reguladores para 
mudar as regras atuais do intercâmbio de 
tráfego da internet e substituí-las por ou
tras totalmente inadequadas". 

Por ser uma infraestrutura de cone
xão global, a internet envolve um con
junto de questões fundamentais que in
teressam não apenas ao Brasil e aos 
Estados Unidos, bilateralmente, mas a 
todas as nações. Uma delas é a questão 
das frequências. É descomunal o impac
to que o crescimento do número de dis
positivos móveis, como smartphones e 
tablets, terá sobre a demanda de espec
tro nos próximos anos. A regulamenta
ção internacional do espectro de radiofre
quências é um tema complexo e cheio de 
desafios. "A pressão para o uso adequa
do do espectro torna-se a cada dia mais 
forte à medida que as demandas supe
ram as expectativas. O maior risco é que 
essa pressão se transforme na crise de 
espectro", explica o presidente da FCC. 
Como enfrentar esse desafio? Segundo 
Genachowski. "as nações deveriam tra
balhar de forma harmoniosa e coopera
tiva em busca de mais faixas do espectro 
de frequências, para que possam atender 
à demanda explosiva gerada pelos dis
positivos móveis e ser utilizadas em be
nefício de todos. Brasil e Estados Uni
dos podem trabalhar juntos numa ques
tão como essa". 

A quarta geração (4G) do celular 
desperta especial entusiasmo e otimis
mo. Uma das melhores faixas de frequên
cia para o 4G é a de 700 mega-hertz. 
hoje ocupada no Brasil em grande par
te pelas emissoras de TV. Por isso, a 
Agência Nacional de Telecomunica
ções (Anatei) decidiu designar a faixa 
de 2,5 giga-hertz, mais elevada, menos 
eficiente e que exige maior número de 
antenas. Esse problema foi resolvido 
nos Estados Unidos por um acordo da 
FCC com as emissoras de TV, que acei
taram mudar de faixa em troca de ajuda 
governamental. Genachowski acha viá
vel um acordo desses no Brasil, mesmo 
antes da conversão total da TV analó
gica em digital. "Haverá resistências, 
econômicas e políticas. Mas, conver
sando, tudo se resolve", diz ele. • 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 43, p. 122-123, 24 out. 2012. 




