
Telefônica defende metas que garantam a inclusão digital 
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A Telefônica enxerga uma oportunidade importante, na virada do ano, para haver uma 
readequação no modelo de metas do governo para o setor de telecomunicações. Segundo 
Eduardo Navarro, vice-presidente da operadora paulista, é um erro o Brasil buscar o conceito 
tradicional de mercado, muito utilizado nos países ricos, segundo o qual a competição se 
responsabiliza por disseminar os serviços de telecomunicações. "Aqui, se depender de mercado, 
80% das pessoas vão ficar de fora", previu o executivo.  
 
O mais adequado para as nações em desenvolvimento é o modelo no qual o governo impõe metas 
exigentes, obrigando as empresas a investir também em áreas que não propiciam retorno ao 
investimento. Foi assim com a universalização do telefone e deveria continuar sendo assim com 
relação ao acesso à internet, defende Navarro. 
 
"Nenhuma empresa teria escolhido levar telefone a comunidades de 300 habitantes, como vai 
ocorrer em 2005, se isto não estivesse entre as metas impostas pelo primeiro contrato de 
concessão", afirmou. Graças às diretrizes do leilão que privatizou a Telebrás, a universalização foi 
ampla.  
 
Prova disso é o fato de o Brasil ter ultrapassado, conforme dados divulgados ontem pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), a marca de 100 milhões de telefones. Foram 
contabilizadas 39,3 milhões de linhas fixas e 61,8 milhões de telefones celulares.  
 
Mas agora o País está diante de novos desafios, referentes à inclusão digital, prevendo acesso à 
internet e banda larga. "Acredito que o modelo anterior cumpriu sua função e se esgotou. A fase é 
de renovação", afirmou Navarro.  
 
Os contratos de concessão estão em vigor desde 1998, quando houve o leilão de privatização, e 
se estendem a dezembro de 2005. Em janeiro de 2006 entram em vigor os novos contratos, que 
deverão ser assinados pelas empresas ao longo do ano que vem.  
 
A Telefônica, assim como a Telemar, Brasil Telecom e Embratel, anteciparam à Anatel o interesse 
em permanecer no País com suas respectivas concessões. Nesse sentido, a reflexão sobre o 
modelo não passa de uma sugestão a ser discutida nos próximos meses. As regras atuais, que 
defendem o conceito de mercado, estão contidas no decreto assinado durante a gestão do então 
ministro Miro Teixeira, das Comunicações, prevendo a redução das tarifas de interconexão e de 
longa distância para estimular a concorrência.  
 
"A sociedade tem novas demandas e é preciso responder à pergunta sobre qual é o objetivo 
público do modelo de telecomunicações a ser implantado", afirmou o vice-presidente da 
Telefônica.  
 
Investimentos crescem  
 
O grupo Telefônica, segunda maior empresa privada do País em faturamento, atrás somente da 
Telemar, está disposta a investir R$ 2,5 bilhões em 2005, dos quais R$ 1,5 bilhão na expansão da 
infra-estrutura e nos serviços inovadores, e R$ 1 bilhão na Vivo, operadora celular na qual detém 
50% das ações, em joint venture com a Portugal Telecom, afirmou Fernando Xavier Ferreira, 
presidente do grupo. O valor destinado à rede representa um avanço em relação ao desembolsado 
este ano, de R$ 1,2 bilhão, R$ 200 milhões inferior ao previsto.  
 
Com base de 13,4 milhões de assinantes, a operadora registrou o primeiro aumento desde 2001, 
de cerca de 100 mil linhas, que se deveu à boa aceitação das chamadas linhas econômicas, que 
totalizaram 920 mil vendas no ano.  



 
A planta de banda larga residencial (Speedy) será mantida entre as prioridades de 2005, quando 
deverá saltar dos 900 mil conexões atuais para 1,5 milhão, segundo Ferreira.  
 
A convergência entre serviços e plataformas surge com força no cenário do ano que vem, 
ampliando a necessidade de o órgão regulador prever a confluência dos meios celular, fixo e 
internet, segundo o executivo. "A questão da isonomia entre parceiras deve ser esclarecida."  
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