
Bom de briga
Hélio Costa, ministro das Comunicações

ESCOLHIDO PARA OCUPAR O MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES (MINICOM) NO PROCESSO DE
REFORMA MINISTERIAL DEFLAGRADO COM A QUEDA DE

JOSÉ DIRCEU, MIN1STRO-CHEFE DA CASA CIVIL, APÓS O
INÍCIO DAS ACUSAÇÕES SOBRE CORRUPÇÃO NO GOVERNO
DO PRESIDENTE LULA, O SENADOR DO PMDB MINEIRO,
HÉLIO COSTA,-MESMO SUBSTITUINDO UM DEPUTADO DA
LEGENDA, VEIO PARA REFORÇAR A PARTICIPAÇÃO DE SEU
PARTIDO NO GOVERNO. UM DOS PARLAMENTARES MAIS
ARTICULADOS DO CONGRESSO, COSTA TAMBÉM DIALOGA DE
FORMA ESPECIAL COM O EMPRESARIADO DE COMUNi-
CAÇÃO. FORMADO EM JORNALISMO NOS ESTADOS UNIDOS
O MINISTRO É RECONHECIDO PELO PÚBLICO ADULTO COMO
"O REPÓRTER INTERNACIONAL DA TV GLOBO", EMPRESA EM
QUE TRABALHOU HÁ MAIS DE 20 ANOS ORGANIZANDO
ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO NO EXTERIOR.
NO MINISTÉRIO, GOSTA DE SE DEFINIR COMO "CHEFE DA
EQUIPE". LÁ, ESTRUTUROU O SEGUNDO ESCALÃO COM UM
GRUPO DE TÉCNICOS, NA MAIORIA ORIUNDOS DE OUTROS
ÓRGÃOS PÚBLICOS. COMO REFLEXO DE SUA SENSIBILIDADE
PARLAMENTAR, O MINISTRO COMPROU UMA BRIGA COM
OS ALTOS VALORES DA ASSINATURA BÁSICA NA TELEFONIA
FIXA: "NÃO SAIO DO MINISTÉRIO SEM ENCAMINHAR ALGUMA
COISA POSITIVA NESTE SENTIDO", GARANTE. SEM RECEIO DE
TOCAR EM PONTOS NEVRÁLGICOS DA POLÍTICA DO SETOR,
COSTA PLANEJA ENCAMINHAR SOLUÇÕES PARA OUTROS
PROBLEMAS CRÔNICOS, COMO O USO DOS RECURSOS DO
FUNDO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
(FUST), A REVISÃO DA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES
(LGT) E A MÁ APLICAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO
ELETRÔNICO - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
(GESAC). A SEGUIR, ALGUNS TRECHOS DA ENTREVISTA
QUE O MINISTRO CONCEDEU A TELETIME.

TELETIME - Qual o diagnóstico inicial
que o sr. faz da situação do Ministério
das Comunicações?
COSTA - Eu tive a preocupação de fazer um
levantamento de todos os programas em
execução no ministério e apurei que alguns
deles precisavam passar por um processo de
modernização. Eram projetos que vinham
servindo ao Ministério das Comunicações de
uma forma razoável, mas que a meu ver
poderiam ser aprimorados para se tornarem
mais úteis ou mais amplos. Este é o caso
específico do Gesac e dos telecentros. A nossa
preocupação é atender ao desejo do presidente
da República, que é fazer a inclusão digital de
forma ampla e atingir todas as camadas sociais,
notadamente as pessoas mais sofridas.

Qual a razão para fazer uma revisão
do projeto Gesac?
O serviço foi criado com a finalidade de atender
às comunidades que não têm acesso à
internet. São comunidades distantes. Quando
cheguei ao ministério, descobrimos algumas
coisas absurdas. Temos 3,2 mil pontos e
destes, o relatório da Controladoria Geral da
União (CGU), através da controladoria do
próprio ministério, constatou que 30% ou ao
menos 1.000 destes pontos não funcionam,
por vários motivos. Além disso, a própria
Vicom, empresa que assumiu o projeto na
segunda licitação, nos informa que 450 pontos
instalados por ela não estão sendo usados.
Isso é uma irresponsabilidade e a R$ 1.000 por
ponto/mês. Observei ainda que 300 destes

pontos foram cedidos ao Exército, e nós
pagamos a conta. Ora, eles têm orçamento.
Se eles querem a tecnologia, nós indicamos a
Vicom, eles fazem o projeto e pagam. Descobri
também que só no Estado de São Paulo tem
450 pontos do Gesac cedidos ao Ministério da
Educação, em cidades como São José dos
Campos, Marília, Campos do Jordão.

Que providência o sr. tomou?
Mostrei isso ao presidente Lula e à ministra
Dilma. Não me consta que Campos do Jordão
tenha problemas de acesso em comunidades
isoladas. Pior do que isso é que essas
informações estão em um documento que
mostra a realização de três auditorias sobre o
projeto e todas as irregularidades. E o que
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aconteceu? Foi engavetado. Nem o gestor do
projeto levou as dificuldades ao ministro que
estava aqui antes de mim. Provavelmente, ele
não sabia de nada.

Desde a criação da Anatel, nunca
mais o Minicom conseguiu recuperar
suas funções políticas? A que se
deve esta situação?
Houve um distanciamento muito grande
entre a Anatel e o ministério, quando da
criação da agência. Na verdade, tivemos
momentos de crise entre o ministério e a
Anatel até com uma indisposição entre o
ministro e o presidente da agência. Mas
este não é o momento que estamos
vivendo. Temos procurado uma
convivência amistosa e harmoniosa com a
agência e, evidentemente, não abrimos
mão de apresentar à Anatel as políticas de
comunicação do governo. À Anatel cabe
regular e fiscalizar.

Como balancear a necessidade
de superávit e contingenciamento
com a necessidade de uso dos
recursos do Fust?
Eu já tive ao menos duas oportunidades de
conversar com presidente da República, e
numa delas na companhia do ministro Palocci
(Antônio Palocci, da Fazenda), e ainda
conversei amplamente com a ministra Dilma
Roussef sobre a necessidade de o governo,
ainda este ano, começar a utilizar os recursos
do Fust. Já há um procedimento
administrativo no TCU (Tribunal de Contas da
União) em que as empresas começam a
contestar a obrigatoriedade de fazer a
contribuição; e algumas delas ameaçam fazer
a contribuição em juízo. Em vista disto, o
presidente Lula decidiu que faremos uma
reunião especial sobre o Fust. Para nos
preparar para esta reunião, já pedi à minha
assessoria técnica para apresentar o
programa de uso do Fust. Na verdade, em
2001, a maneira de conduzir o processo
licitatório é que acabou bloqueando esses
recursos. Não queremos repetir isso.

Não existe uma falta de esforço até
mesmo das concessionárias para que se
viabilize o uso dos recursos do Fust?
Não. Elas recolhem os tributos e em alguns.
Estados fazem questão de constar na conta
telefônica o quanto cada um está
contribuindo. Mas não sinto que as empresas
estejam preocupadas com a utilização dos
recursos. Nos últimos meses elas vêm
ameaçando entrar na Justiça ou até mesmo
depositar em juízo, porque ficou uma quantia
muito grande, que já beira os R$ 4 bilhões, e
isso poderia fazer uma grande diferença para
a universalização no País,

O decreto de política de
telecomunicações do ex-ministro Miro
Teixeira agrada ao sr.?
Não. Eu acho que a dinâmica do processo
de telecomunicações é tão grande que
qualquer projeto apresentado há algum
tempo precisa ser revisto. São novas
tecnologias, novas empresas, novos
sistemas. Em relação às questões tarifárias,
a lei original, o contrato, fez concessões
excessivas às empresas, abriu espaços
feudais, situação em que nós acabamos
ficando com monopólios. Apesar da
necessidade de seguir rigorosamente a
LGT, o espaço está aberto para renegociar
e rediscutir posições. O decreto tem muitas
coisas positivas, Na época foi muito bem
colocado pelo ministro Miro, criando
inclusive uma boa polêmica sobre a
questão dos reajustes de tarifas da telefonia
fixa, mas hoje este decreto já precisaria ser
revisto. O cenário atual e as modernas
tecnologias não foram considerados.

a exploração de comunicação social
por grupos estrangeiros?
Acho que é um assunto para ampla
discussão no Congresso. No momento,
não tenho posição definida. Minha posição
é semelhante ao que aconteceu quando
discutimos as limitações de capital para as
empresas de comunicação como um todo.
No caso da telefonia, se legislarmos sobre
as inovações tecnológicas tratando o
telefone como instrumento de
comunicação, é uma coisa. Se tratarmos o
telefone como instrumento diferenciado, é
preciso discutir a proposta. Daqui
a cinco anos, o telefone não será mais o
que é hoje. Será o cartão de crédito,

' seu instrumento de apoio,
computador portátil etc...

Como o sr. vê a exploração de conteúdos
audiovisuais, de comunicação social, por
empresas de telecomunicações?
Por serem empresas de capital estrangeiro

Então o sr. também acredita que seja
hora de rever a LGT?
Eu não diria que é o momento, até para
evitar a criação de um instrumento de
pressão por parte dos diversos lobbies na
área. Vivemos um momento delicado em
que a possível mudança de controle de
uma das grandes companhias de
telecomunicações gerou uma certa
insegurança no mercado. Eu me refiro
especificamente às mudanças na Brasil
Telecom. Vocês se lembram que eu fiz um
pronunciamento, a pedido do presidente
da República, para deixar claro que a LGT
não seria mexida. Especificamente em
relação a estas questões, não deve haver
mudanças na lei. Mas acredito que no
próximo ano, na medida em que serão
alterados alguns procedimentos (mudanças
no contrato de concessão) seria bom fazer
algumas sugestões. O oferecimento de
conteúdo também será tratado como valor
adicionado? O governo está perdendo
dinheiro com a não taxação destes
serviços de valor adicionado, por exemplo.
As empresas estão sem nenhum controle e
cada uma faz o que quer. Isso precisa ser
discutido pelo Congresso, que nos dará o
caminho a ser seguido.

O sr. apoia o projeto de PEC do
senador Maguito Vilela que impede

em sua maioria, estas empresas não
podem transmitir imagens seqüenciadas
na terceira ou quarta gerações da telefonia
celular. Estas novas tecnologias estão
abrindo um mercado que precisa ser
normatizado, e não existe regulamentação
sobre isso ainda. Sobretudo o serviço de
valor adicionado que vem com esta
possibilidade técnica. Para transmitir estas
imagens, estas empresas têm que pagar
por elas. Têm que pagar por este
conteúdo. Além disso, trata-se de um
canal de transmissão que precisa ser
concedido pelo governo. Essa é a grande
discussão que deverá ser feita sobre a
moderna comunicação utilizando a
plataforma dos serviços de telefonia.

E na área da transmissão de conteúdo,
quando o telefone se torna uma mídia?
Por lei, ele não pode transmitir conteúdo. As
teles não são empresas de comunicações.

Mas nem com parceria?
Eu, como ministro, não quero estabelecer
uma posição que possa influenciar a
discussão. Eu acho que a discussão tem
que começar. Tem que ser feita. O local
para fazer esta discussão é no Congresso
Nacional e especificamente nas comissões
técnicas que tratam do assunto. O
governo não pretende impor diretrizes
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sobre este assunto. O governo quer saber
o que o seu povo pensa através do
Congresso Nacional.

Como ficaria a produção de conteúdo na
internet, que é totalmente desregulada,
ao menos no Brasil?
Pois é. Deveríamos ter um mínimo de
regulamentação. É muito difícil de regular? É.
Mas nós já regulamentamos os crimes pela
internet. Não é tão distante assim o
procedimento de como regular a internet. O
que não pode, no caso específico do
telefone, onde se paga por um serviço, é ficar
sem regulamentação nenhuma. As
companhias telefônicas estão vendendo
serviços que não estão regulamentados. Não
há na nossa legislação nenhuma autorização
ou proibição a respeito da transmissão de
imagens seqüenciadas na tela do celular.

Como o sr. sustenta a tese do fim da
assinatura básica?
Eu insisto em que o pobre está pagando
pelo telefone do rico. Uma pessoa pobre
contrata uma assinatura básica de telefone,
paga em média R$ 40 e recebe 100 pulsos
para gastar. Mas ele não chega a usar estes
100 pulsos porque sabe que as ligações
custam caro. O cidadão de classe média ou
média alta, paga o mesmo pela assinatura,
mas gasta R$ 600 em ligações. A média do
valor do valor do minuto cobrado de uma
pessoa de classe média é R$ 0,16. Já
para um trabalhador que ganha salário
mínimo, esta média passa para R$ 0,56.
Na verdade, quem subsidia o telefone do
rico é o pobre. Esse é um primeiro disparate
da assinatura básica.

E qual seria outro?
A maneira irresponsável por parte das
empresas de contar o tempo do uso do
telefone por pulsos. O sistema utilizado
cobra um pulso a cada ligação, e mais
um a cada quatro minutos, que podem
não ser quatro minutos porque a sua
incidência é aleatória. Mas isso será
resolvido a partir do próximo ano com
a cobrança por minuto.

O fim da assinatura não é algo
que beneficiaria excessivamente
empresas como a Embratel em
detrimento das outras teles?
A Embratel se beneficia porque já era uma
empresa que operava em nível nacional e,
ao prestar o serviço neste nível, não terá
obrigações que as outras empresas tiveram
que assumir ao receberem o monopólio de
suas regiões. Sobre este ponto, acredito
que talvez fosse conveniente rever as
regiões. A Embratel tem uma média de 21 %

do mercado de longa distância em nível
nacional. Mas quando se verifica que as
concessionárias fixas têm em média 75% a
80% desse mercado em sua região, o
monopólio fica claro. Uma coisa compensa
a outra: a Embratel não tem determinadas
obrigações das fixas e tem menor
participação no mercado.

Ao preconizar o fim da assinatura
básica, o sr. não teme ser acusado de
mexer em contratos e afetar o equilíbrio
das empresas?
Eu estou apenas tentando antecipar uma
discussão que será inevitavelmente
realizada no próximo ano. Quero
encontrar soluções para este problema.
Fiz uma proposta inicial para implantar o
que seria uma espécie de Aice II,
eliminando uma série de restrições e
pesos para o assinante, tornando o
serviço mais amplo e mais aberto, capaz
de atender às classes menos favorecidas.
Mas como ministro das Comunicações eu
gostaria de alertar as empresas brasileiras

para o futuro. As empresas estão
começando a perder a classe A, que tem
computador em casa e que sabe o que é
voz sobre IR Pessoas que começam a
fazer depósitos na Europa para fazer
ligações de computador para telefones
comuns em qualquer lugar do País e do
mundo, e já não usam mais integralmente
as redes das companhias telefônicas da
forma como utilizavam antes. Se as
operadoras não encontrarem uma
maneira de conquistar as classes C/D/E,
na medida em que estão perdendo A/B, o
que acontecerá?

O sr. já começou a pensar na presidência
da Anatel, que vence em novembro?
Sim. Pela simples razão de que estamos
em um ano atípico. As CPIs em
andamento e o prejuízo que isto acarretou
para a movimentação no Congresso, o
atraso nas votações nas comissões e no
plenário... Imagino que se chegarmos a
novembro e indicarmos o nome para ser
submetido à sabatina na comissão de
infra-estrutura, teremos problemas. Na
melhor das hipóteses, este nome acabará
sendo aprovado somente em março. E
ficaríamos meses à espera de uma
decisão. Por esta razão estou antecipando
a discussão.

O sr. já falou de dois nomes:
Antônio Bedran, procurador da Anatel,
e Jarbas Valente, superintendente
de serviços privados.
O dr. Bedran é uma pessoa que tem
a vida inteira dedicada às
telecomunicações, não tenho a menor
dúvida que este é um nome que tem toda a
credibilidade. O dr. Jarbas eu não conheço
pessoalmente, mas conheço seu currículo e
sua história. Tenho muito respeito pelo dr.
Jarbas porque havia uma restrição em
relação a ele em determinada área do
governo, por ele ser muito rígido e legalista
em relação à regulamentação dos serviços
de telecomunicações. Acho que alguém
que, ao defender a lei e a regulamentação,
contraria interesses específicos e não cede,
é digno de todo respeito.

Como tem acompanhado a questão dos
fundos de pensão contra o Opportunity?
Eu conheço bem esta história.
Eventualmente, esta questão terá que ser
resolvida em nível de empresas ou até
mesmo o governo terá que intervir, se for
necessário. Preferia não entrar em detalhes
neste momento. Mas é uma situação que
vem se arrastando há quase dois anos e
precisa ser resolvida, porque traz uma certa
intranqüilidade ao mercado.
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