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A companhia de educação Está-
cio Participações espera adqui-
rir mais instituições de ensino
de pequeno e médio porte ain-
da neste ano, disse o diretor Fi-
nanceiro e de Relações com In-
vestidores, Virgílio Gibbon. Ele
afirmou que a empresa espera
para 2014 o aumento de abran-
gência de sua operação de ensi-
no à distância (EAD).

Sobre as aquisições, Gibbon
disse que a companhia segue
avaliando a compra de faculda-
des e universidades instaladas
em regiões onde a Estácio ainda
não atua, em especial no Norte
e no Nordeste. A empresa está
presente em 18 Estados, incluin-

do Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Ceará, mas sua maior
operação é a do Rio de Janeiro,
onde fica a sede. “Temos algu-
mas negociações em curso.”

A Estácio prioriza a compra
de instituições menores, como
a recém adquirida Associação
de Ensino de Santa Catarina
(Assesc), com 915 alunos e 4,9

mil vagas. Apesar disso, Gibbon
reitera que a companhia não
descarta uma operação com
uma grande rede de educação
caso haja a oportunidade.

Já no ensino à distância, a
principal aposta é a abertura de
16 polos da Assesc. Gibbon dis-
se que o Ministério da Educa-
ção deve visitar as instalações

em setembro e que os cursos po-
dem começar em 2014. “Nossa
expectativa era apenas para o se-
gundo semestre do próximo
ano, mas estamos acreditando
no interesse do Ministério de
acelerar estes processos”, co-
mentou.

Além destes 16 polos, a Está-
cio ainda tem um pedido para
inauguração de 61 novos, os
quais aguardam avaliação do Mi-
nistério. Os polos são espaços
de referência para os estudan-
tes do ensino a distância, onde
eles podem usar bibliotecas e
realizar provas. Hoje a Estácio
tem 58,8 mil alunos de EAD, nu-
mero inferior ao das concorren-
tes Kroton (352 mil) e Anhan-
guera (157 mil), consideradas lí-
deres no segmento.

Gibbon avalia que há de parte
das autoridades brasileiras o in-
teresse de acelerar os proces-
sos de aprovação de novos po-
los para ampliar a competição
no ensino a distância. Não há
dados recentes sobre o tama-
nho desse mercado, mas analis-
tas acreditam que Kroton e
Anhanguera tenham hoje uma
fatia bastante relevante. As
duas anunciaram um acordo de
fusão de suas operações, o qual
depende da aprovação do Con-

selho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).

Cursos técnicos. Diferente da
concorrência, a Estácio não de-
ve apostar na oferta de ensino
técnico. O segmento está na mi-
ra da Kroton, que anunciou este
mês sua adesão ao Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec).
Segundo Gibbon, o plano estra-
tégico da Estácio não inclui a
atuação neste ramo. “É uma
área de pouquíssima sinergia
com nossos negócios atuais”,
destacou.

Em março, o Ministério da
Educação regulamentou medi-
da que autoriza a adesão de ins-
tituições de ensino superior e
escolas de educação tecnológi-
ca privadas ao Pronatec. As uni-
dades privadas passam a poder
oferecer bolsas de estudos, co-
mo já ocorre com o Programa
Universidade para Todos
(ProUni), para cursos técnicos
contemplados pelo programa.

A aposta da Estácio para di-
versificação são treinamentos
corporativos e cursos prepara-
tórios para adultos. A compa-
nhia espera que até 2020 negó-
cios como esses representem
15% das receitas.

MAIS NA WEB

No mundo todo, as telecomuni-
cações passam por um momen-
to de mudança. A demanda por
serviços de dados cresce muito
mais rápido que o faturamento
das empresas e sua capacidade
de investir em infraestrutura.

Uma das principais discor-
dâncias das teles em relação ao
projeto do Marco Civil da Inter-
net é que o texto permite a em-
presas de internet, como o Goo-
gle e o Facebook, coletar dados
sobre o usuário para uso comer-

cial, e não permite que as teles
também o façam. As operado-
ras querem saber o que as pes-
soas fazem na internet para ofe-
recer anúncios personalizados,
produtos e serviços.

Discussão. “As empresas de te-
lecomunicações reclamam que
as empresas de internet ga-
nham dinheiro em cima da ‘sua
rede’, mas é o contrário”, disse
Eduardo Neger, presidente da
Associação Brasileira de Inter-

net (Abranet). “Elas que fatu-
ram em cima dos serviços que
as empresas de internet ofere-
cem de graça. As pessoas assi-
nam banda larga por causa des-
ses serviços. Sem eles, seria
mesma coisa uma empresa ten-
tar vender pacotes de TV paga
sem nenhum canal.”

Neger teme o avanço da Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) sobre o mercado
de banda larga. Na sua visão, is-
so pode tirar o dinamismo das

empresas brasileiras de inter-
net, que precisam competir cli-
que a clique com as companhias
estrangeiras, ao impor um mo-
delo regulamentado sobre um
mercado até agora livre.

Poderia até mesmo haver um
impacto tributário, já que os ser-
viços de telecomunicações cos-
tumam pagar Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) de 25% ou
mais, enquanto os serviços de
internet pagam Imposto sobre

Serviços (ISS) de 5% ou menos.
A internet surgiu do mundo

da computação, desregulado, e
não das telecomunicações. O
embate visto hoje no Brasil é re-
flexo do cenário mundial.

Recentemente, a União Inter-
nacional de Telecomunicações
(UIT), agência da Organização
das Nações Unidas (ONU), ten-
tou trazer para si o poder de defi-
nir regras para a internet. “Que-
rem transformar um modelo
‘multistakeholder’ em um mo-
delo multigovernamental”, ex-
plicou Neger. A UIT, no entan-
to, é formada somente por re-
presentantes de governos. / R.C.
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Quem é o responsável pela in-
ternet brasileira? Historica-
mente, esse tem sido um mer-
cado desregulamentado. A le-
gislação diferencia serviço de
telecomunicações (como a te-
lefonia fixa) do acesso à inter-
net, considerado um serviço
de valor adicionado, fora da
responsabilidade da Agência
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel).

Mas as coisas vêm mudando,
e as operadoras de telecomuni-
cações já propõem que o regula-
dor assuma a responsabilidade
sobre essa área. As empresas de
internet temem que, se isso
acontecer,o mercado acabe “en-
gessado” por excesso de regras.

As empresas de telecomuni-
cações usam a licença de Servi-
ço de Comunicação Multimídia
(SCM) para oferecer acesso à
internet. O novo regulamento
do SCM, aprovado pela Anatel
em maio, acabou com a obriga-
toriedade do provedor, definiu
regras para guarda de “logs” (in-
formações sobre conexões de
internet) e citou em seu texto a
neutralidade de rede (conceito
pelo qual as operadoras de tele-
comunicações têm de tratar
igualmente qualquer tipo de co-
municação pela internet).

As regras de guarda de “logs”
e de neutralidade estão no proje-
to do Marco Civil da Internet,
parado há dois anos no Congres-
so por causa do desentendimen-
to de empresas de internet e de
telecomunicações.

Hoje o Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil (CGI.br) é res-
ponsável por coordenar e inte-
grar as iniciativas de internet
no País. Ele tem 21 integrantes,
sendo 9 do governo e 12 da socie-
dade civil. O CGI.br atua por
meio do Núcleo de Informação
e Coordenação do Ponto BR
(NIC.br), uma entidade civil
sem fins lucrativos. Sua princi-
pal atividade é administrar os

endereços de internet com fi-
nal .br e os números brasileiros
de protocolo de internet (IP),
endereços das máquinas liga-
das à internet.

“A internet hoje é, pela LGT
(Lei Geral de Telecomunica-
ções) de 1997, atividade de va-
lor agregado, para a qual não se
necessita concessão nem licen-

ça, ao contrário dos meios de
telecomunicações”, explicou
Demi Getschko, diretor-presi-
dente do NIC.br e pioneiro da
internet no Brasil. “Isso permi-
tiu uma expansão vigorosa da
atividade de internet no País.
Travar a internet, tornando-a
regulada pela Anatel, vai minar
a inovação, o empreendedoris-

mo e a competitividade nacio-
nal, além dos riscos de controle
quanto ao que fazem usuários e
provedores de conteúdo.”

Modelo. O CGI.br não é uma
agência reguladora, como a Ana-
tel. Não tem poder de criar re-
gras a serem seguidas pelas em-
presas de internet. Diferente-
mente da Anatel, que tem seu
conselho diretor indicado pelo
governo, o comitê segue um mo-
delo conhecido como “multista-
keholder”, que combina gover-
no, empresas, usuários, acade-
mia e terceiro setor. O CGI.br
faz recomendações de políticas
públicas, mas não pode forçar
sua implementação.

As teles querem que o CGI.br
perca até mesmo sua atribuição
de administrar os nomes e nú-
meros que são os endereços de
internet. A tecnologia da rede
mundial está mudando, da ver-
são quatro do protocolo de in-

ternet (IPv4) para a versão seis
(IPv6), para fazer frente ao cres-
cimento exponencial de equipa-
mentos conectados.

O CGI.br tem incentivado es-
sa migração, e as operadoras re-
clamam de dificuldades em con-
seguir mais endereços da ver-
são antiga. Na visão das teles, se
a Anatel assumisse essa área, se-
ria mais fácil.

Marcelo Bechara, conselhei-
ro da Anatel e relator do novo
regulamento do SCM, elogiou o
trabalho do CGI.br na adminis-
tração de nomes e números,
mas defendeu a ampliação do
comitê, para ganhar representa-
tividade. “Essa é uma posição
minha, e não da Anatel”, afir-
mou Bechara, integrante do
CGI.br. “Não existem hoje re-
presentantes dos ministérios
da Justiça, da Cultura e da Edu-
cação. Não defendo que o gover-
no tenha maioria no Comitê
Gestor. Também deveria ser

ampliada a participação da so-
ciedade civil.”

Sobre a inclusão de questões
de internet nos regulamentos
publicados pela agência, Becha-
ra justificou: “Foi a CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquérito)
da Pedofilia que cobrou da Ana-
tel uma regra para guarda de
logs. Não podemos editar regu-
lamentos sobre telecomunica-
ções e fingir que a internet não
existe.”

Bechara sugere que o modelo
brasileiro de governança da re-
de precisa passar por um ama-
durecimento. “Muita coisa mu-
dou desde a chegada da inter-
net comercial no Brasil em
1995. Não se pode ficar no ‘mo-
delo Gabriela’”, disse o conse-
lheiro da Anatel, referindo-se à
música de Dorival Caymmi que
diz: “Eu nasci assim / Eu cresci
assim / Eu sou mesmo assim /
Vou ser sempre assim.”

Para Alexander Castro, dire-
tor de regulamentação do Sindi-
Telebrasil (sindicato das opera-
doras de telecomunicações), o
regulador tem agido de acordo
com suas atribuições. “A LGT
dá competência à Anatel para
regular o relacionamento entre
operadoras de telecomunica-
ções e provedores de opera-
ções, além de definir o condicio-
namento para que o serviço de
valor adicionado possa ser pres-
tado”, disse.
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● Que o Comitê Gestor, formado por representantes
do governo e da sociedade civil, deixe de
cuidar de números e endereços, e passe a ser
uma entidade meramente consultiva

● Que a agência assuma o lugar do Comitê Gestor
na administração dos endereços,
e que regule os serviços de internet, além
das telecomunicações

● Neutralidade de rede: as teles querem permissão
para dar tratamento diferenciado aos diversos
tipos de tráfego (como navegação na internet e vídeo)

● Informações do usuário: as teles querem
armazenar informações da navegação
do usuário e usá-las comercialmente, como fazem
as empresas de internet

O que querem as teles

● O Comitê Gestor da Internet, por meio do NIC.br, cuida da
administração dos números de protocolo de internet (IP)
e do registro dos endereços com final “.br”

● A agência é responsável por regular os serviços de
telecomunicações que suportam o acesso,
mas não os serviços de internet em si

● Neutralidade de rede: as operadoras de
telecomunicações têm de tratar todo o tráfego de internet
da mesma forma

● Informações do usuário: as empresas de internet podem
guardar informações sobre a navegação do usuário
na internet, e as teles não

Teles querem que Anatel assuma
papel de órgão regulador da internet
Hoje o principal fórum de discussões do setor é o CGI.br, que recomenda políticas públicas, mas não tem poder para implementá-las

Educação. Hoje em 18 Estados, Estácio é mais forte no Rio

Como é hoje

● Retrocesso

Para 2014, empresa
de educação também
prioriza o crescimento
de sua operação de
ensino à distância

CGI

Anatel

A polêmica do
Marco Civil da
Internet

“Travar a internet,
tornando-a regulada
pela Anatel, vai minar
a inovação, o
empreendedorismo
e a competitividade
nacional, além dos
riscos de controle
quanto ao que fazem
usuários e provedores de
conteúdo.”
Demi Getschko
DIRETOR-PRESIDENTE DO NIC.BR

● Regulamentação opõe operadoras de telecomunicações e empresas de internet

25%
é a alíquota de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) pago
pelas operadoras de
telecomunicações

5%
é o porcentual de Imposto
sobre Serviços (ISS) pago
pelas empresas de internet

16 anos
é o tempo de vigência da
LGT (Lei Geral de
Telecomunicações), que define
as regras atuais para as
empresas de internet no Brasil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




