
A qualidade, sempre em segundo plano  
 
Regulamentação não deve acabar com queixas  
 
O alto custo do acesso à Internet no Brasil sempre esteve no centro dos debates e acabou 
ofuscando um dos maiores problemas para os usuários: a qualidade do serviço. As novas 
propostas para regulamentação do setor, apresentadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) na consulta pública 417, têm como finalidade principal reduzir o custo 
do acesso, mas falam pouco de desempenho e atendimento. Enquanto isso, os internautas 
continuam convivendo com dificuldades como sinal de ocupado constante e lentidão da conexão. 
Quase todo internauta já se irritou com problemas relativos à qualidade dos serviços de acesso. O 
administrador de empresas Rodolfo Gaspariam, por exemplo, que sempre utilizou o acesso 
discado pelo BOL, vivia momentos nada agradáveis ao tentar se conectar. "Costumava perder 
aproximadamente 30 minutos tentando fazer alguma coisa na rede, quando poderia ter gastado 
apenas cinco", reclama.  
 
Para quem depende da rede para trabalhar, caso de Gaspariam, os problemas podem causar 
resultados muito mais graves. "Quase 70% do meu trabalho é feito via Internet, devido ao 
acompanhamento que faço dos clientes. O resultado é que os negócios também ficavam 
dependentes do demorado processo de conexão", conta o administrador de empresas, 
acrescentando que várias vezes precisou recorrer ao telefone para agilizar o trabalho.  
 
A publicitária carioca Roberta Gil é outra usuária que sofre com o acesso discado. Ela utiliza o 
provedor gratuito iG e reclama da dificuldade para conseguir conexão nos momentos de maior 
tráfego. "Nos fins de semana, então, é quase impossível conectar. Já cheguei à conclusão de que 
não posso depender da Internet para assuntos mais importantes porque não tenho garantia nem 
de conseguir passar um e-mail", comenta.  
 
Os problemas são numerosos, mas descobrir os responsáveis é uma tarefa complicada. Afinal, as 
dificuldades na conexão podem ser causadas pelo provedor, pelo equipamento do usuário ou pela 
infra-estrutura de telecomunicações disponibilizada pela operadora. Esta, aliás, pode ser a 
principal culpada pelas dores de cabeça dos usuários do Rio de Janeiro.  
 
Fábio Zaffalon, analista de telecom do Yankee Group, explica que o Estado tem problemas 
específicos na infra-estrutura de telefonia, o que prejudica tanto o acesso discado quanto o acesso 
de banda larga por linhas digitais. "O Rio é um caso particular porque sempre foi a rede mais 
antiga, o que deixou a região com problemas que não são sentidos pelos internautas de outros 
estados. Esse foi o legado da Telerj", observa.  
 
Segundo o analista, a Telemar também teve de atuar em uma área maior e mais dispersa, o que 
pode ter atrasado a melhoria da rede. "Agora que a operadora conseguiu antecipar as metas da 
Anatel, deve dar prioridade para melhorar a infra-estrutura", prevê.  
 
Esse investimento talvez possa amenizar problemas de usuários corporativos como Guto Rolim, 
que contratou o serviço de banda larga Velox Empresarial, da Telemar. "Os problemas de conexão 
acontecem seguidamente. Um deles é não conseguir acessar diversas páginas, como Unibanco, 
Viva Favela, Bradesco Seguros e incontáveis outros. Isso não é uma instabilidade, porque 
acontece toda vez que tento acessar", conta.  
 
A Telemar prometeu verificar o caso, mas garante que se trata de um problema isolado, já que 
começou há pouco tempo. A operadora também informou, por meio de sua assessoria de 
imprensa, que em muitos casos há problema de má configuração da rede interna da empresa e 
outros fatores que resultam em dificuldades de acesso. A Telemar acrescenta ainda que 
praticamente 99% da rede no Rio de Janeiro é digital e que os problemas têm causas variadas, 
inclusive relacionadas à geografia montanhosa da região.  



 
Provedores colocam culpa nas operadoras  
 
No caso do iG, a posição do provedor é de que a qualidade do serviço depende da infra-estrutura 
da operadora. "A qualidade do acesso depende essencialmente do serviço de telecomunicações. O 
que estamos fazendo para melhorar é distribuir melhor as chamadas e levá-las para áreas com 
maior ociosidade", explica Matinas Suzuki, presidente da empresa.  
 
Colocar a culpa em outras empresas é um hábito das equipes de suporte técnico. Os próprios 
usuários percebem o jogo de empurra. "O problema nunca era com eles. Sempre era da linha ou 
do meu computador. Quando troquei de provedor, o problema acabou", lembra a pisicóloga 
Cecília Cazalli, que chegou a registrar uma queixa contra o UOL no Procon.  
 
O problema é que, apesar de a maior parte dos provedores ter infra-estrutura nova, pode 
acontecer de a dificuldade do acesso estar de fato relacionada com a qualidade do serviço 
prestado. "Realmente, é difícil admitir que o problema está no provedor, mas pode acontecer de 
algum equipamento não estar funcionando direito", conta Maicon Hofman, analista de suporte que 
já trabalhou em diversos provedores.  
 
Quando o usuário tenta se conectar, faz uma ligação para o provedor. O modem da máquina 
doméstica precisa estabelecer uma comunicação com o modem do computador instalado no 
provedor. Se este não estiver funcionando corretamente, a ligação cai.  
 
Outra responsabilidade do provedor é configurar corretamente os equipamentos dentro da 
empresa. Um provedor de acesso utiliza um servidor para gerenciar as chamadas recebidas dos 
usuários e distribuí-las pelos troncos alugados da operadora. Caso esse gerenciamento não seja 
bem feito devido a problemas na configuração, alguns troncos podem acabar sobrecarregados, 
enquanto outros ficam ociosos. "Nesse caso, o provedor pode ficar constantemente 
congestionado", afirma Hofman.  
 
Anatel promete lutar para garantir qualidade  
 
A nova regulamentação do acesso à rede no Brasil, que já saiu da fase de consulta pública e 
aguarda uma decisão definitiva da Anatel, refere-se sobretudo aos novos modelos de cobrança 
para os usuários. A agência garante, no entanto, que algumas modificações resultarão em 
melhoria da qualidade.  
 
Edmundo Matarazzo, superintendente de universalização da Anatel, afirma que um dos benefícios 
trazidos pela nova regulamentação será a redução dos problemas nas conexões. O executivo 
participou esta semana de um seminário internacional promovido pelo Comitê Gestor da Internet 
(CGI), no Rio, onde foi discutido o futuro do acesso à rede no Brasil.  
 
A proposta da Anatel prevê a implementação de uma tarifa única de acesso através do código 
0700. Isso significa que será possível saber quando o usuário está usando a estrutura de 
telecomunicações para navegar e quando está utilizando para falar ao telefone. Atualmente, os 
tráfegos de voz e dados são tratados da mesma forma.  
 
"Hoje, os números não são conhecidos e, se aumentar o número de chamadas para o mesmo 
provedor, isso pode gerar congestionamento. Isso acontece porque não há como saber se o 
usuário está usando a Internet ou o serviço de voz. Com a mudança na tarifação, será possível 
gerenciar melhor quando o tráfego for de Internet e enviá-lo para áreas ociosas", explicou 
Matarazzo.  
 



Para Zaffalon, porém, essa diferença é relativa e não garante melhoria de qualidade. "As 
operadoras vão gerenciar o tráfego de acordo com o que é melhor para elas e não 
necessariamente para descongestionar o acesso", afirma.  
 
Problema pode estar dentro de casa  
 
Para os usuários é difícil acreditar, mas em alguns casos o problema pode estar realmente dentro 
de casa ou da empresa. No caso da Internet de alta velocidade, muitos internautas que reclamam 
de lentidão podem não saber como utilizar o serviço da forma correta.  
 
A Telemar diz receber reclamações de clientes do Velox que utilizam computadores em rede sem 
perceber que a velocidade fica comprometida dessa forma. O desempenho da transmissão de 
dados diminui proporcionalmente ao número de máquinas em rede. Se cinco estações de trabalho 
compartilharem uma única conexão de 256 kbps, a velocidade ficará praticamente igual à de uma 
linha discada comum.  
 
Os usuários devem ficar atentos também a problemas nos equipamentos. Foi isso que aconteceu 
com a engenheira Mariana da Mota, que, depois de contratar um provedor, ficou decepcionada 
logo na primeira tentativa de conexão.  
 
"Fiquei um dia inteiro tentando me conectar. Assinei até outro provedor porque achei que o 
problema era com o primeiro provedor", conta. Mesmo depois que todas as coordenadas indicadas 
pelo suporte técnico do Terra foram seguidas, a máquina continuava sem comunicação com o 
servidor. "O problema na realidade era do modem", explica Mariana.  
 
Conexão instável causa dor de cabeça  
 
Outro problema que tira o sono dos usuários é a queda freqüente da conexão - principalmente nos 
horários de uso intenso da rede. "Nos horários de pulso único, é praticamente impossível deixar o 
computador ligado direto, porque a conexão cai toda hora", reclama a estudante Karina Camacho. 
Ela tenta aproveitar o período de pulso único nos fins de semana para baixar programas da rede, 
mas conta que é preciso verificar sempre se a conexão ainda está funcionando.  
 
O detalhe é que nem sempre a culpa é do provedor. "Acontece muito de os modens da máquina 
dos usuários serem configurados de forma errada. Isso pode causar o problema da queda 
constante da conexão", explica o analista de suporte Maicon Hofman.  
 
O modem do internauta pode estar configurado, por exemplo, para uma velocidade muito superior 
à suportada. Quando o equipamento faz a conexão com o servidor do provedor, tenta aumentar a 
velocidade para atingir o estabelecido na configuração, e a comunicação pode acabar 
interrompida. Os usuários devem ficar atentos à configuração e, se for necessário, chamar um 
técnico para fazer a verificação.  
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