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Resumo

Temos defendido, ao contrário do entendimento de
muitos, que a Inclusão Digital não se consegue com a Internet
nas escolas, nem com a disseminação maior de telecentros,
porque nem uma nem outra podem propiciaI° às pessoas um
tempo de navegação na rede próximo à média mensal de 20,3
horas, que é o tempo médio do internauta brasileiroooA inclusão
digital efetiva só ocone com a Internet na casa das pessoaso É
ali que a rede pode ser usufruída com liberdade, a qualquer hora

e pelo tempo que cada um desejaI°o Área XIV da Consultoria
Legislativa da Câmara dos Deputados há diversos anos defende,
em todos os espaços em que sua intervenção é solicitada, que
os recursos do Fundo de Universalização de Serviços de
Telecomunicações - FUST devem ser utilizados para subsidiar

a Inclusão Digital no Brasil, por meio de políticas públicas
governamentais de inclusão digital, como um Plano Nacional
de Banda Larga, que leve a Internet do ponto de presença em

cada localidade até a casa das pessoas e promova a ligação desse
ponto de presença ao "backbone" da Internet.Exemplos de
sucesso de "Internet paI°a Todos" já existem, no Brasil e no
Mundoo
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Na sua atividade, o Consultor Legislativo, como
especialista do poder que faz as leis, tem importante papel a
cumprir. O Poder Legislativo é a arena, por excelência, do debate

das idéias da política nacional, pois ele concentra todas as
correntes do pensamento político. Ou seja, é o locus central

dos debates envolvendo a democracia.
O Consultor Legislativo está inserido nesse processo e

deve contribuir com conhecimentos técnicos especializados
para enriquecer o debate. A sua pmticipação é importante,

porque, fruto da independência do legislativo e do confronto
de idéias que nele ocorre, há coisas que o Consultor Legislativo

pode dizer que o especialista do Poder Executivo não pode.
Quando a discussão envolver críticas a políticas públicas

definidas pelo governo, o especialista do Executivo não pode
expressar publicamente suas críticas, por mais convenientes e

próprias que sejam.
Esta limitação não possui o Consultor Legislativo, que

pode propor não só o novo, mas a refofillulação das políticas

públicas que estão sendo implementadas no País.
O assunto "Inclusão Digital" ou "Internetpara Todos" pode

ser considerado um exemplo bastante interessante do chamado
assessoramento pró-ativo, apesar dos resultados concretos para
a sociedade brasileira ainda não serem os almejados.

Não há, ainda, uma política pública que vise promover a

Inclusão Digital da população brasileira. Acreditamos, no
entanto, que a área de comunicações da Consultoria Legislativa

da Câmara dos Deputados contribuiu para colocm' o assunto na
ordem do dia das discussões do Congresso e da sociedade, o

que é um prenúncio de solução.
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Vivemos, hoje, na sociedade do conhecimento. Mão-de
obra abundante, quando não qualificada, não só não é um fator

de desenvolvimento, mas é um empecilho a isso. A sociedade

do conhecimento exige indivíduos capazes de aprendizado

constante, indivíduos aptos a se capacitar tecnologicamente

de forma contínua e uma "Internet para Todos" é, talvez, o melhor

instrumento para tanto. Melhor ainda se uma Internet

uníversalizada vier acompanhada da melhoria do ensino e de

estratégias para a capacitação tecnológica da população que não

mais está na escola.
Temos defendido, ao contrário do entendimento de

muitos, que a Inclusão Digital não se consegue apenas com a

Internet nas escolas, nem com a disseminação maior de

telecentros. Internet nas escolas é importantíssima,

indispensável, mas ela visa a melhoria da educação. Com o uso

da Internet o nível da educação sobe diversos degraus, num salto.
Ela é importante, também, para capacitar os alunos ao uso da

Internet.

Os telecentros são importantes para capacitar a população

não escolar, seja ao próprio uso da Internet, seja em outros

cursos que podem ser dados com o uso de computador e da

rede. São importantes, também, para a prestação de serviços,

públicos e privados.

Nem Internet nas escolas, nem te1ecentros, porém, podem

propiciar às pessoas um tempo de navegação na rede próximo
à média mensal de 20,3 horas, que é o tempo médio do

internauta brasileiro, recorde mundial, por sinal.

A inclusão digital efetiva só ocone com a Internet na casa
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das pessoas. É ali que a rede pode ser usufruída com liberdade,
a qualquer hora e pelo tempo que cada um desejar.

Os benefícios de uma Intemet universalizada, na casa de

todos os brasileiros, se estendem a todos os campos da vida
social. Na economia, o comércio eletrônico, proporcionando

aquisições a menores preços, est31'á à disposição de todos, e
crescerá a taxas ainda maiores que as atuais. Fará surgir novos
negócios, muitos nem sequer imaginados ainda. As bordadeiras
de pequenas localidades do interior, por exemplo, que produzem

belíssimas peças, vendidas a intermediários, que as repassam a
comerciantes das grandes cidades, poderão, se devidamente

estimuladas por organizações sociais ou pelos poderes públicos
locais, colocar seus produtos a venda em um sítio na Intemet,

criando uma marca própria, fazendo vendas diretas aos
consumidores e se apropriando, assim, da renda que atualmente

fica com os intermediários.
A educação terá grandes beneficios. Os alunos poderão

dar continuidade em casa à capacitação ao uso da Intemet que

receberão nas escolas. Afmal, em casa, não terão a limitação

de tempo de navegação na rede que terão na escola. Suas
pesquisas e seus trabalhos escol31'es alcançarão outros níveis.

O govemo eletrônico (e-Gov) fará jus ao nome, porque
será para todos e não apenas para a classe média. Serviços
públicos, como declaração de impostos, impressão dos

respectivos boletos e o seu pagamento poderão ser feitos das
residências. Apresentação de requerimentos, marcação de

consultas médias, a prestação de contas dos govemantes, a
chamada transparência govemamental, serão possibilidades

reais quando houver uma Inclusão Digital efetiva.
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No que diz respeito às comUlÚcações, não se sabe se todos
os serviços de telecomunicações, como telefone, rádio,

televisão, notícias, etc. vão estar na Internet. Mas já sabemos,

hoje, que todos os serviços podem estaI' na rede, inclusive os

que são mais representativos em termos de fatur31llento das

empresas que os prest31ll, que são o telefone e a televisão. E o

telefone, dependendo do regul31llentação que vier a ser adotada,

poderá ter custo adicional à conexão da Internet pratic31llente

nulo. O que vai OCOlTer depende de como o mercado se

organizar, o que depende, basic31llente, do que as pessoas vão
querer. Tecnic31llente não há limitações.

No entanto, não há políticas públicas govern31llentais de

Inclusão Digital, como um Plano NacionaI de Banda Larga. Um

plano assim deve levar em consideração que metade da

população brasileira não pode pagaI' a conta de uma assinatura

de banda laI'ga, mesmo que fique entre dez e vinte reais. Desta
fOlma, , a estratégia de Inclusão Digital brasileira deve ter duas

vertentes: uma para quem pode pagar a conta, que cert31llente

vai querer velocidades de conexão cada vez maiores, e outra

para quem não pode pagar a conta, que pode receber uma

conexão gratuita em velocidade básica.

Entendemos que deve ser criada uma Internet Pública, o

que não significa que ela tenha que ser estatal. Pública, aqui,

significa que ela deve estar à disposição de todo o público,

inclusive de quem não pode pagar a conta. Nem significa que
ela deve ser explorada em "regime público", conforme este é

definido na Lei Geral de Telecomunicações-LGT (Lei n° 9.472,

de 1997). O regime público da LGT engessaria demais o

sistema, traria tarifas fixas (e celt31llente altas), como no caso
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da telefonia fixa das concessionárias - o único serviço em
regime público hoje existente.

Uma Internet pública poderia ser explorada por empresas,

que deveriam receber gratuitamente uma licença da
radiofreqüência necessária à exploração de uma banda larga sem

fio - que será o sistema de banda larga de menor custo de
implantação nos próximos anos. Poderia ser explorada, também,
diretamente pelas prefeituras municipais. Seria fixada uma
velocidade mínima básica a ser ofertada gratuitamente a todos,

podendo o prestador cobrar por conexões de maior velocidade.
A licitação de escolha do prestador deveria estabelecer que o

vencedor seria aquele que demandasse menor nível de subsídios,
a serem empenhados via Fundo de Universalização dos Serviços

de Telecomunicações - FUST.
Além disso, um Plano Nacional de Banda Larga deve se

preocupar também, com a interligação dos sistemas locais de
Internet (a última milha) com o "backbone" da Internet, o que
constitui o chamado "backhaul". Isto porque mais da metade

dos municípios brasileiros não tem ponto de presença da
Internet, que possa conectar os prestadores locais de banda larga,

obrigando os internautas que quiserem utilizar a rede a usar
Internet discada e fazer ligações interurbanas.

Isto é necessário porque a LGT, que reformulou as
telecomunicações brasileiras, em 1997, é, basicamente, uma

lei da telefonia. Assim, estabeleceu obrigações de
universalização apenas para a telefonia fixa e apenas quando

prestada pelas concessionárias (Brasil Telecom, Telemar,
Telefônica, CTBC, Sercontel e Embratel).

Não há, nem para as concessionárias, nem para as outras
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prestadoras de serviços de telecomunicações, a obrigação de
levar a banda alarga a qualquer localidade e fornecê-la às
pessoas, nem fornecer conexões (backhaul) para que outras
prestadoras o façam. Só fazem uma e outra coisa analisando a
rentabilidade do negócio e os preços que podem praticar.
Mesmo assim dominam o mercado e detêm 80% das conexões
residenciais em banda larga no País.

Se não houvesse exemplos nacionais e internacionais de
uma Internet Pública seria difícil propô-la e defendê-la.
Felizmente existem exemplos de sucesso de "Internet para
Todos" no Brasil e no Mundo. São Francisco - EUA, fornece
Internet gratuita sem fio (Wifi) a todos os seus 800.000
habitantes, na velocidade mínima de 384 Kbps. O serviço é
prestado pelo consórcio formado pelas empresas Google e
Eatthlink, vencedor da licitação com ouh'os 5 concorrentes.

No Brasil o grande exemplo é o Município de Sud
Mennucci - Sp, 8.000 habitantes, 1.700 residências, que desde
2002 fornece diretamente um serviço de conexão sem fio
(Wifi) à Internet (128 Kbps). Naquele ano havia 10
computadores na cidade, que se quisessem se conectar à
Internet tinham que fazê-lo por Internet discada intemrbana.
Hoje são 600 computadores, 500 deles na casa das pessoas. A
prefeitura só se preocupou em fornecer a conexão gratuita.
Quanto à aquisição do computador, ficou por conta da população.
Mesmo assim a população foi às compras e os 500
computadores hoje conectados conferem ao município um
índice de penetração domiciliar da Internet igual à média nOlte
americana.

O investimento de instalação do sistema pela Prefeitura
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de Sud Mennucci foi de R$35.000,00 o que dá menos de
R$60,00 por computador hoje conectado. O maior custo é a
conexão com a Intemet: R$5.200,00 mensais por 4,4 Mgbps.

Entendemos que os recmsos do Fundo de Universalização
de Serviços de Telecomunicações - FUST devem ser utilizados

para subsidi31' a Inclusão Digital no Brasil. A lei que instituiu o
fundo (Lei nO 9.998, de 2000), no entanto, prevê o seu uso
apenas na universalização do telefone fixo e apenas junto às
concessionárias de telefonia fixa. Como ninguém em sã

consciência defende o uso do FUST para universaliz31' a
telefonia fixa - mesmo porque se instalado no mês seguinte o

telefone seria desligado, pois a população de baixa renda não
pode pagar a conta - criou-se o impasse. Nem o govemo, nem

o Congresso agir31ll para mudar a lei e os quase 5 bilhões de
recmsos arrecadados for31ll destinados ao superávit fiscal.

A Área de Comunicações da Consultoria Legislativa da
Câm31'a dos Deputados há diversos anos defende o uso dos
recmsos do FUST para inclusão digital, com a necessária

mudança da lei. Fez isso em diversos trabalhos apresentados
aos Senhores Parl31llentares, em trabalhos publicados no sítio

na Intemet da Câmara dos Deputados e em p31ticipações em
seminários, congressos e outros eventos e nas reuniões do
Conselho Consultivo daAnatel.

Fruto dessa ação pró-ativa, a Deputada Luiza Erundina

enc31llpou a idéia e, como relatora, na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - CCTCI, do Projeto

de Lei n° 3.839, de 2000 e apensos, apresentou um Substitutivo
mudando a lei do FUST e prevendo o uso de seus recmsos em

Inclusão Digital. Realizou uma audiência pública e um seminário
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intitulado "lntemet para Todos". Com isso, os Parlamentares
da CCTCI foram sensibilizados para o problema, o que nos leva

a crer que neste ano de 2007 a Comissão votará a mudança da

lei e estabelecerá uma política de Inclusão Digital para o país.
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