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I - RESUMO

Este trabalho preconiza que universalizar os serviços de
telecomunicações, nos tempos atuais e no futuro previsível, é universalizar
a Internet e não universalizar o serviço de telefonia.

Com a telefonia via Internet (VoIP), o telefone está na rede e a
tendência munidial é que não tenha custos além dos da conexão, ao
passo que custa caro ter a Internet para quem tem o telefone, isto quando
é possível.

A curva descendente de custos nos equipamentos e serviços de
telecomunicações mostra que já é possível, hoje, instalar Internet em
banda larga a custos bastante razoáveis, os quais, num futuro próximo,
corno saúde e educação.

Por estes motivos, e pela sua importància em face daquilo que
ela pode proporcionar, j á que o mundo está caminhando para estar na
rede, o acesso à Internet deve ser considerado um direito básico do
cidadão, corno saúde e educação.

Para tomar isto possível, a alternativa proposta é que as prefeituras
municipais coloquem a Internet à disposição de todos os cidadãos,
gratuitamente, financiando-se por meio de publicidade a ser veiculada
no seu sítio de provedor ao serviço da Internet; mediante urna "taxa de
Internet"; pela utilização dos recursos do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações - Fust; por recursos orçamentários
municipais, estaduais e federais, etc. Para evitar contestações, é
necessário fazer algumas mudanças na lei do Fust, para que não restem
dúvidas quanto às aplicações dos recursos do fundo.

Conforme propôs o Presidente do Conselho de Administração
da Intel, Dr. Craig Barretl

, uma maneira eficaz de fazer isto é combinando

1 Depoimento na audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, em 21 de setembro de
2005.
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o sistema sem fio Wi-Max, que tem um alcance de um raio de até 50
quilômetros por antena, com o sistema sem fio Wi-Fi, cuja antena tem
um alcance de até 100 metros. Uma antena Wi-Max poderia ser
combinada com dezenas de antenas Wi-Fi.

O custo para a implantação de uma Internet pública em um
município de 25 mil habitantes é de, aproximadamente, 700 mil dólares.
Isto significa que com a arrecadação anual do Fust seria possível atender
entre 400 e 500 localidades deste porte, por ano.

Outras tecnologias e combinações seriam possíveis, sem
descartar o cabeamento. Poderia, também, ser outorgada às prefeituras
municipais uma das freqüências reservadas pelaAnatel para a 3a geração
da telefonia celular. Seria a mesma freqüência para todas as prefeituras,
jà que seria utilizada em territórios diferentes. Mas é uma solução mais
cara que o Wi-Max.

A proposta guarda consonãncia com experiências que vêm sendo
feitas em diversas cidades no Brasil e no mundo, como Piraí e
Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro; Ouro Preto, em Minas Gerais;
Sud Mennucci, em São Paulo; e Filadélfia, nos Estados Unidos. Mas a
experiência mais importante, se levada a cabo, serà a da cidade de São
Francisco, nos Estados Unidos. O sítio de buscas Google està propondo
fornecer o acesso a Internet a todos os habitantes daquela cidade,
gratuitamente'.

11 - A LIMITAÇÃO DO ANALFABETISMO FUNCIONAL

O uso do computador e da Internet só traz proveito direto para
quem tem um mínimo de instrução. Quem não sabe ler e escrever, pouca
utilidade consegue extrair destas fantàsticas ferramentas. Não é só o
analfabeto (7% da População Brasileira entre 15 anos e 64 anos, segundo
a pesquisa "Indicador Nacional do Analfabetismo Funcional" realizada
em 2005 pelo Instituto Paulo Montenegr03

) que não tem proveito com a
leitura e a escrita. Em 1978 a UNESCO adotou o conceito de alfabetismo
firncional. Assim, é considerada alfabetizada funcionalmente a pessoa
que for capaz de se utilizar da leitura e da escrita para fazer frente às
demandas de seu contexto social e de continuar o aprendizado e o
desenvolvimento ao longo da vida.

2 Jornal Folha de São Paulo, 04.10.2005, pág. 8-4.
3 Pesquisa disponível no endereço eletrônico http://www.ipm.org.br/
an_indJogi.php.
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De acordo com a pesquisa citada, 30% da população brasileira
acima de 15 anos possuem habilidade muito baixa pois só são capazes de
localizar informações simples em enunciados com uma só frase (Níve11)~

outros 38% só possuem a habilidade básica, só sendo capazes de localizar
informações em textos muito curtos (Nível 2) e apenas 26% da população
possuem habilidade plena, sendo capazes de ler textos mais longos,
localizar mais de uma informação, comparar a informação contida em
diferentes textos e estabelecer relações diversas entre elas (Nível 3).

Assim, a universalização da Internet só trará proveito direto e
imediato aos 26% da população brasileira que têm entre 15 e 64 anos,
que são considerados alfabetizados funcionalmente, conforme os dados
da pesquisa citada. Não se deve esquecer, porém, do grande contingente
da população até 15 anos que não foi objeto da pesquisa, que, com
exceção dos que estão na primeira inf'ancia, estão, quase todos, na escola.

Vê-se, então, que a escola brasileira deve melhorar muito, para
deixar de formar analfabetos funcionais. Sem a melhoria da escola, não
há salvação. Se a população brasileira não for capaz de ler e entender o
que está escrito, será muito dificil promover a inclusão, seja social, seja
digital ou qualquer outra.

111 - ALGUNS MOTIVOS PARA UNIVERSALIZAR A
INTERNET

Em face do grave analfabetismo brasileiro deveríamos desistir
de qualquer política pública de difusão da Internet e inclusão digital?

A resposta é não e aqui apontamos alguns motivos. Primeiro é
preciso deixar claro que estamos longe de oferecer a Internet na
residência dos 26% da população brasileira entre 15 e 64 anos, que
possui alfabetização funcional plena e na residência dos estudantes.
Segundo, porque, em muitas residências, por certo, haverá pessoas
situadas nos diversos níveis e a capacidade plena de uma delas acabará
beneficiando as demais. Terceiro, porque a própria Internet pode se
tornar, onde ainda não é, um importante instrumento para a melhoria da
educação escolar quando usada na própria escola, e, especialmente,
quando usada nos estudos, pelo aluno, em casa. Pode ainda ser apontado
que a Internet ajuda a melhorar a qualificação dos professores.
Finalmente, se a Internet conseguir universalizar a telefonia via rede
(VoIP), só por este motivo valerá universalizá-la.
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Falar da importância da Internet na vida das pessoas e mesmo
no desenvolvimento de um país é algo quase dispensável. A Internet é
daquelas coisas que só é opcional para quem nâo a utiliza. Quem já a
utiliza, nâo pode viver sem ela. Nossos filhos já nâo mais conseguem
estudar e fazer suas tarefas escolares sem a Internet. Enciclopédias e
dicionários há muito deixaram de ser consultados no papel pela maioria
das pessoas conectadas á rede, por ser mais prática, rápida e rica a
inforrnaçâo obtida. Muitos dicionários de línguas estrangeiras incluem
até mesmo a pronúncia das palavras, o que facilita o estudo sem professor.

Serviços bancários, receitas culinárias, compras, troca de
mensagens escritas, envio de fotos e vídeos, sintonia de emissoras de
rádio e TV de qualquer lugar do mundo, mapas, fotos de satélite de todo
o globo terrestre, etc. etc., o mundo está na Internet.

A verdade é que todos nós descobrimos, a cada dia, algo novo
que podemos obter ou acessar via Internet. A maioria de nós, mesmo
usuários de muitos anos da Internet, na verdade, utiliza apenas uma
pequena fraçâo das possibilidades que a rede oferece'.

O futuro da Internet nos revelará coisas ainda mais interessantes.
Em pouco tempo poderemos ter toda a telefonia mundial via rede, com
o VoIP (sigla, em inglês, de Voice over Internet Protocol, voz sobre o
protocolo da Internet). Poderemos falar para a cidade, o país e o mundo,
sem nenhum custo adicional além do custo da banda larga e do
computador. Com o IPTV (TV via protocolo da Internet) poderemos
assistir as televisões de todo o mundo via rede. Poderemos ver os vídeos
que alguém tomar disponível. Ou alugar o filme desej ado, via rede, para
assistir no momento que se quiser.

Grande parte da populaçâo nâo conhece a Internet, e, assim, já
está marginalizada por este fato, tâo ou mais marginalizada que a parte
da populaçâo que nâo pode contar com serviços de saúde, com escola,
com fornecimento de água e de energia elétrica ou, ainda, com serviços
de esgoto ou transporte coletivo de qualidade.

4- Uma colega da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados contou-me um
caso envolvendo a saúde de um amigo seu, com problemas que envolviam a
capacidade de movimentos do corpo. Depois de consultar diversos médicos
especialistas e não obter o diagnóstico de sua doença, começou a pesquisar na
Internet e não só conseguiu fazer o diagnóstico, mas também saber qual era o
tratamento. Consultado mais um médico, o diagnóstico foi confirmado, o tratamento
descrito na Internet foi prescrito e em três meses estava curado.
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Dar a todos o acesso á Internet deve ser, assim, um objetivo a
ser perseguido imediata e celeremente, pelos profundos reflexos que
trará a toda a sociedade brasileira. Claro que a Internet pouco serve aos
analfabetos totais ou funcionais, ás escolas ruins e pouco aparelhadas,
aos professores que hoj e a ela não têm acesso e que precisarão ser
treinados. A pergunta aqui é sobre o que deve surgir primeiro, corno no
clássico dilema entre o ovo ou a galinha.

A Internet tem potencial para servir até mesmo aos analfabetos,
por meio de seus filhos, que vão á escola e aprenderão sobre ela. Basta
olhar para as famílias de hoje: muitos adultos estão hoje aprendendo
acessar a Internet e se aperfeiçoando nisto com a orientação de seus
filhos.

Esta pequena explanação mostra, ainda que de forma tênue, a
importãncia que a Internet possui na vida hodierna.

IV - A SITUAÇÃO DA INTERNET NO BRASIL

Infelizmente, o número conexões banda larga á Internet no Brasil
é extremamente modesto, conforme mostra a tabela abaixo, que aponta,
ainda, o tipo de meio utilizado, (dados de junho de 2005)5:

TIPO QUANTIDADE (mil) PERCENTUAL

ADSL (Telefone) 2.406 83%

CABO (TV por assinatura) 452 15,5%

OUTROS (Rádio) 44 1,5%

TOTAL 2.902 100%

A Internet hoje, em banda larga, no Brasil, é basicamente ofertada
pelas prestadoras do serviço telefônico fixo comutado (83% dos acessos)
e pelas prestadoras do serviço de TV a cabo (15,5% dos acessos).

Segundo o PNAD 2003 (IBGE)', 11,4% dos domicílios brasileiros
tinham computador com acesso á Internet em 2003, o que compreendia
7 milhões de domicílios e 19,3 milhões de pessoas. Assim, verifica-se

5 Conforme dados do sítio www.teleco.com.br.
5 Conforme dados constantes do sítio www.teleco.com.br.
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que a grande maioria das pessoas que tem acesso domiciliar à Internet
no Brasil, o fazem via acesso discado, j à que as conexões banda larga
são de apenas 2,9 milhões, e isto em junho de 2005, dois anos após a
pesquisa do IBGE, aí incluídos os acessos das empresas, governos e
outras instituições.

Para o acesso discado, basta ter um computador e uma linha
telefônica. O serviço, porém, além de ser pago por tempo de conexão,
tem baixa capacidade de banda.

O limite de expansão da banda larga, no país, hoje, seria portanto
de 39 milhões de conexões, que corresponde aos telefones fixos
existentes. Isto porque, praticamente todos os assinantes de TV a cabo
jà são assinantes de telefone fixo.

Urna grande expansão via linha telefônica, no entanto, não vai
ocorrer. Primeiro porque grande número de linhas telefônicas,
possivelmente a maioria, por problemas técnicos diversos, corno tipo de
central e cabeamento, distãncia da central, etc. não se presta a fornecer
banda larga. Segundo porque grande parte dos assinantes jà sacrifica
boa parte de sua renda para manter um telefone fixo e não teria condições
de arcar com mais custos com a contrataçãoa de urna banda larga e
com a compra de um computador. Numa conta simples poderiamos defmir
um gasto mensal de R$150,00 para que todo assinante de telefone fixo
tivesse acesso à banda larga (três contas mensais de R$50,00 cada por:
telefone, banda larga e financiamento do computador). Mas, mesmo
que isto fosse possível e todo o assinante de telefone fixo se tomasse
assinante da Internet em banda larga, ainda assim não se atingiria a
massa da população. Simplesmente porque a grande maioria da população
brasileira não possui telefone fixo porque não pode pagar R$50,00
mensais. Se R$50,00, para ter só o telefone, é muito, R$150,00, mesmo
que para ter telefone e Internet, é algo praticamente impossível 7

Isto se constata quando se olha que, jà hà alguns anos, a planta
de telefones fixos instalados estagnou em 39 milhões, exatamente porque
a população não tem renda suficiente. O mesmo raciocínio vale para a
TV a cabo. Ela jà tem baixa penetração, exatamente porque a grande
maioria dos lares não dispõe de renda.

70 colega Cláudio Nazareno também aponta a renda como limitação à expansão da
banda larga no Brasil, no estudo "Telefonia na Internet 'A voz sobre IP' (VOIP) e
seus impactos nas operadoras de telefonia, disponível em www.camara.gov.br/
internetlpubIicacoes/estnottec/tema4.
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A expansão, na situação atual, não só pela questão da renda,
mas também pelo dilema enfrentado pelas prestadoras do STFC. Isto
porque a massificação da banda larga estabelece a infra-estrutura
necessária para disseminar a telefonia via Internet. Se a telefonia VolP
se tomar predominante no mercado, causará grandes mudanças no
negócio das prestadoras do Serviço de Telefonia Fixa Comutada. Se
num primeiro momento o fornecimento de banda larga, via linba telefônica,
aumenta seus ganbos, no momento seguinte pode ocasionar a perda de
todo o negócio de telefonia fixa comutada, e sua cobrança da assinatura
básica e do tempo das ligações locais, interurbanas e internacionais. Isto
é problemático, porque todo o acréscimo da receita em banda larga,
nem de longe compensará a perda da receita da tarifação das ligações e
da assinatura básica. Eis porque, corno dissemos, dificilmente a Internet
em banda larga terá grande disseminação via linba telefônica (ADSL).

Assim, se o País quiser, realmente, promover urna inclusão digital
que alcance toda a população, deve pensar em outras estratégias.

v - O MITO DA UNIVERSALIZAÇÃO DA TELEFONIA, VIA
TELEFONE CELULAR

Há quem diga que a universalização da telefoniajá foi feita via
telefone celular. Claro que é um grande feito que o Brasil tenba hoje 80
milhões de telefones celulares. Mas isto não pode ser considerado a
universalização da telefonia por diversos motivos.

Primeiro, porque mais de 60 milhões são telefones pré-pagos,
onde o custo das ligações são proibitivos. Corno o seu grande uso é
quase que apenas para receber ligações, só se sustentam e são oferecidos
ao público porque são subsidiados, basicamente, pelas ligações da
telefonia fixa - telefonia móvel e vice-versa. Do custo por minuto de
cerca de R$0,45 das ligações de um telefone móvel para o fixo, apenas
R$0,05 centavos ficam com a prestadora do STFC e o restante vai para
a prestadora da telefonia móvel. No caso do minuto da ligação fixo para
o móvel, dos mesmos R$0,45, apenas R$0,07 vão para a prestadora do
STFC 8

B Conforme dados apresentados pelo Presidente da Anatel em audiência pública na
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicações e Informática da Câmara dos
Deputados, em 02.06.2005
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Observe-se que a penetração do celular só não é maior porque
as prestadoras não têm nenbum compromisso de universalização do
serviço. Quase a metade dos municípios brasileiros não tem o serviço
de telefonia móvel instalado. Segundo dados de 2004, da UCEL - a
associação das prestadoras do serviço móvel, 48% dos municípios, com
13% da população brasileira, não são atendidos pela telefonia celular. É
praticamente a totalidade dos municípios com até 10.000 habitantes.

Isto não significa que os restantes 87% da população brasileira
possa ter um telefone celular. Existem milhares de localidades que não
são municípios, estão situadas a boa distància da sede municipal e que
não contam com telefonia celular, sem falar da grande parcela da
população rural que a ela também não tem acesso.

VI - A INTERNET COMO UM SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL

Conforme já apontamos, ainda que de relance, na parte final de
estudo também publicado e disporuvel no sítio da Càrnara dos Deputados
na Internet9

, a Internet, por sua importància para a população e pelos
desenvolvimento futuros, já deve ser considerada um serviço público
essencial para toda a população.

Quais seriam as opções para transformar a Internet em um
serviço público, no sentido de que ele estivesse efetivamente àdisposição
de todos?

De acordo com a Lei Geral de Telecomunicações - LGT (Lei n°
9.472, de 16 de julho de 1997), para ser fornecedor do serviço de banda
larga basta solicitar àAgência Nacional de Telecomunicações - Anatel,
urna licença para explorar um Serviço de Comunicações Multimídia 
SCM, que é concedido a todos os que o solicitarem, mediante o pagamento
da respectiva taxa de outorga. Restrições só existem quando o serviço
envolve radiofreqüência licenciada, que por ser um recurso escasso e
finito não pode ser concedido indefinida e irrestritamente. Assim, de
acordo com os artigos 62 a 68 da LGT, a banda larga é classificada
corno um "serviço público de telecomunicações de interesse coletivo" e
prestado não em "regime público", mas em "regime privado". Para prestar

9 Estudo "Os Recursos do Fust Servem para quê?", disponível no sítio
www.camara.gov.br/internetlpublicacoes/estnottec/tema4.
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o serviço de banda larga basta soliciatar à Anatel uma licença para o
Serviço de Comunicações Multimídia - SCM.

Cabe dizer, porém, que não se trata de transformar a conexão à
Internet em um serviço público segundo o atual conceito da LGT, pois
esta já o é. A conexão à Internet deve ser transformada em um serviço
público no sentido de que pode ser usufruído por toda a população,
independentemente de sua capacidade de pagamento.

Analogias com o serviço de fornecimento de água e luz podem
ser feitas. Mas a melhor analogia que fazemos é com o serviço de
iluminação pública. Todos os que passam pelas áreas iluminadas das
nossas cidades usufruem dele, independentemente do pagamento direto
por este serviço. Por certo há diferenças conceituais entre a iluminação
pública e uma Internet pública, mas estabelecer esta comparação facilita
o entendimento de nossa proposta.

Nossa proposta é que o fornecimento da Internet como serviço
público seja feito pelas prefeituras municipais. Por diversos motivos são
elas as mais interessadas nisto e as que têm as melhores condições de
executá-lo. Os exemplos que estão surgindo no Brasil e no mundo
mostram que este é o caminho para a popularização da rede. No Brasil,
há experiências de fornecimento da Internet aos cidadãos nos municípios
de Piraí e Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro; Ouro Preto, em
Minas Gerais e Sud Mennucci, no estado de São Paulo, dentre outros.
Exemplos internacionais também existem. Diversas cidades americanas
já tem ou pretendem implantar um serviço de Internet disponível a todos
os cidadãos. A proposta mais interessante é o da cidade de São Francisco,
na Califórnia. O sitio de busca Google está propondo fornecer a Internet,
gratuitamente, em toda a cidade, remunerando-se mediante a venda de
publicidade estampada na página de provedorlO

As prefeituras poderiam cobrir os custos via publicidade inserida
no sítio do serviço de provimento à Internet e também por meio da
cobrança de uma taxa de acesso a Internet, que poderia ser instituída
nos moldes da taxa de iluminação pública, instituída recentementell

. Tal
taxa poderá ser cobrada junto com o IPTU, na conta de energia elétrica,
ou qualquer outra forma que for considerada mais prática.

10 Reportagem no Jornal Folha de São Paulo, 04.10.2005, pág. 8-4.
11 Emenda Constitucional N° 39, de 2002.
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o ideal, entretanto, seria que a Internet municipaI sej a fornecida
a todos os cidadãos, independente de qualquer pagamento direto, o que
evitaria os custos relacionados a bilhetagens e cobranças e seus controles.
Assim, ao menos nas áreas urbanas de todos os municípios, qualquer
cidadão deve ter acesso à Internet, mesmo que se trate de um cidadão
em trânsito.

A evolução da tecnologia está fazendo surgir diversas alternativas
para a conexão à Internet, economicamente mais viáveis e tecnicamente
mais abrangentes. Além das mais comuns hoje, via linha telefônica e via
TV a cabo, há as conexões via rádio, entre elas o Wi-fi e o Wi-Max, e,
em breve, via 3a geração do telefone celular, via satélite (ainda cara), e,
em face de estudos e normatização, a conexão via rede de energia elétrica
(PLC - Power Line Comunication).

A melhor alternativa é uma prestação do serviço via rádio, sem
fio. As antenas, para este tipo de serviços, nas diversas tecnologias hoje
existentes, têm alcance restrito, até 20 ou 30 quilômetros, no máximo 50
quilômetros. Assim, a área geográfica de um município se adapta
perfeitamente, os pequenos necessitarão de apenas uma antena, os
maiores de várias, embora, no caso do Wi-fi, as antenas tenham um
alcance restrito a algo como 100 metros. A melhor solução é combinar o
Wi-Max, com alcance de até 50 quilômetros, com diversas antenas Wi
Fi, conforme propôs o Presidente do Conselho de Administração da
empresa americana Intel, Dr. Craig Barret, em audiência pública na
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em 21
de setembro de 2005.

Embora esta proposta deva ser relativizada, tendo em vista que
a Intel faz parte do consórcio que está desenvolvendo o Wi-Max, ela é
bastante interessante.

A curva descendente dos custos dos serviços de
telecomunicações tem sido realmente espantosa, exceto em alguns
segmentos. Espantoso, também, é o aumento da capacidade de
transmissão dos sistemas. Basta lembrar que, até bem pouco tempo, a
transmissão de texto, pelo serviço de telegramas, era cobrado por palavra
transmitida, algo que soa anacrônico nos tempos do correio eletrônico.
Quem imaginaria, também, que o telefone celular tivesse tanta penetração,
mesmo entre as pessoas dos estratos mais baixos de renda? Em breve
poderemos chegar a uma situação em que os custos de cadastro, controle,
bilhetagem, emissão e cobrança, embora baixos, sejam iguais ou maiores
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que os da prestação do próprio serviço, significando que se deverá dobrar
o preço apenas para fazer a cobrança.

Se considerarmos um custo de bilhetagem e cobrança de algo
como R$5,OO, mesmo que o serviço custasse apenas entre R$5,OO e
R$7,OO, temos que, adicionando os custos de marketing e o lucro, numa
exploração empresarial, deverá ser cobrado do usuário um preço entre
R$15,OO e R$20,OO. Isto sem contar os impostos que, aos níveis atuais,
acabariam elevando o valor do serviço para R$25,OO ou R$30,OO, cerca
da metade do preço de banda larga que está sendo oferecido hoje no
mercado.

O serviço, por certo, não precisa ficar sob a administração direta
da prefeitura. A lei e a regulamentação deverão dar às Prefeituras
liberdade suficiente para decidir sobre a melhor forma de organizar o
serviço, podendo explorá-lo diretamente, constituir empresas municipais
ou repassar a administração a organizações sociais, a empresas privadas,
etc.

A Lei deverá estabelecer que o órgão regulador reservará
freqüências específicas para as prefeituras que quiserem explorar o
serviço, tanto as freqüências que independem de licença, tanto as que
dependem de licença, estabelecendo, neste último caso, que a autorização
para o uso de radiofreqüência será gratuito. Dentre as freqüências
reservadas propomos que esteja uma das freqüências destinadas à 3a

geração da telefonia celular. Ela não se destinará ao fornecimento da
telefonia celular nos moldes atuais mas sim ao fornecimento de banda
larga para conexão à Internet, para todos os usos que a Internet possibilita.
Embora hoje seja uma alternativa mais cara, poderá, no futuro, ser
competitiva.

Os Estados deverão arcar com a conexão entre os seus
municípios e a União ficará responsável pelas conexões interestaduais e
internacionais. Isto é perfeitamente compreensível, pois o sistema trará
beneficios a todos, graças à fantástica redução de custos que atingirá
toda a economia.

Claro que, num primeiro momento, haverá uma redução grande
nos impostos, especialmente no ICMS cobrado em níveis escorchantes
sobre a telefonia. Isto éum problema importante, mas que não encontra
justificativa. Porque pagar o serviço e o imposto relacionado, se é possível
tê-lo de graça? Observe-se que não estamos falando hipoteticamente
sobre o futuro. Isto já está acontecendo hoje, com a telefonia VoIP, não
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só aquela feita de computador a computador, mas também aquela que
envolve as grandes corporações. Ou seja, já hoje, os estados estão
deixando de arrecadar ICMS sobre uma grande quantidade de
comunicações telefônicas, por serem estas realizadas via VoIP.

Já se pode antever que a grande resistência a um sistema como
o proposto virá das empresas de telefonia fixa, que terão seu mercado
diminuído e dos estados, que deixarão de arrecadar o ICMS sobre a
telefonia. Se a telefonia via Internet se estabelecer como padrão,
possivelmente se criarão novas formas de tributação sobre a banda larga
para que os estados não tenham perda de receita.

Os cerca de 700 milhões de reais arrecadados anualmente pelo
Fust teriam uma excelente utilização se financiassem este serviço público
municipal de conexão à Internet. O Fust deveria suportar apenas a
implantação do serviço e em percentuais que iriam de 100% a 0%, numa
relação inversamente proporcional à população e ao orçamento anual
dos municípios. A operação e a manutenção deveriam ser feitas pelas
próprias prefeituras, via publicidade, "taxa da Internet" e verbas
orçamentárias.

Antes do início da implantação, a Anatel deveria regulamentar,
da forma mais aberta possível, a telefonia via Internet, VoIP,
estabelecendo um plano de numeração, a interoperabilidade e a
interconexão de todos os municípios, bem como a compatibilidade entre
todos os sistemas e padrões de telefonia VoIP.

De imediato, não se deve obrigar a interconexão da telefonia via
Internet com o Serviço Telefônico Fixo Comutado, pois esta interconexão
envolve custo por tempo de ligação, ao menos na última milha (ligação
local). Além disso, o próprio mercado já tem soluções para isto e outras
poderão surgir, sem a necessidade de burocratizar o sistema.

Não se deve imaginar que, de imediato, todas as prefeituras
municipais implantem o serviço público da Internet. Haverá prefeituras
com melhores condições que poderão fazê-lo logo, aproveitando as
experiências piloto já existentes e servindo de experiência às próximas.

Durante este tempo haverá regulamentação e desenvolvimento
de equipamentos para as próximas implantações e, muito importante,
com a curva descendente dos custos de equipamentos e serviços de
telecomunicações mais e mais prefeituras, ao longo do tempo, poderão
implantar o serviço. Se o sistema funcionar nas primeiras instalações, a
própria população dos demais municípios se encarregará de fazer pressão
para que o serviço seja implantado.
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Como medida imediata para levar o serviço da telefonia via
Internet à população, as prefeituras poderão colocá-lo à disposição nos
pontos públicos de acesso à Internet já disponíveis em muitos locais,
pelmitindo assim que todos, e não apenas os atuais assinantes de banda
larga, se beneficiem da telefonia via Internet. As Prefeituras poderão,
também, de alguma forma, ser intermediárias dos fornecedores já
existentes no mercado que possibilitam ligações teleffinicas da Internet
para telefones comuns, que tem custos muito menores nas ligações,
especialmente nas interurbanas e internacionais.

Veja-se que o serviço de Internet municipal coloca a Internet
disponível a todos, isto significa a todas as escolas, inclusive. Os reflexos
na melhoria da educação serão importantes. Desde que, logicamente,
se melhore a educação, de tal forma que nossas escolas passem a formar
pessoas alfabetizadas funcionalmente.

Com um programa como o exposto, os incentivos à compra de
computadores por parte da população de menor renda ganharão uma
importância muito maior. O custo será só a aquisição do computador. A
Internet e o telefone serão praticamente gratuitos. Sem o acesso à
Internet e sem o telefone VoIP, dar um computador do proj eto
"Computador a U$lOO,OO", do Massachussets Institute ofTechnology
MIT aos estudantes do ensino básico, que o governo brasileiro está
inclinado a aceitar, terá um efeito reduzido. Muitos estudantes poderão
acabar vendendo seu computador a qualquer preço. Só não o farão se o
computador tiver um uso considerado importante, como uma telefonia
sem custo.

Por certo, a atual rede da Internet vai necessitar de muitos
aperfeiçoamentos para suportar uma universalização efetiva. Afinal, ela
não foi projetada para ser universal nem para suportar a telefonia VoIP,
que não admite atrasos superiores da 100 milissegundos no
encaminhamento dos pacotes, nem perda superior a 4% desses pacotes
para que a comunicação de voz seja de boa qualidade. Basicamente,
porém, trata-se de um aumento da capacidade das redes de comunicação,
o que não é dificil de resolver.

Há condições hoj e para que o Brasil, ao invés de esperar
acontecer, possa fazer acontecer uma Internet realmente pública. Mas
para isto é preciso ter um plano e um rumo. Criar um sistema e gastar
recursos naquilo que trouxer o melhor retorno.
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VII - CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO

o Wi-Max está se revelando uma alternativa bastante
interessante, tanto em termos tecnológicos mas, principalmente em
termos econômicos, para a implantação de banda larga, em especial em
pequenos e médios municípios e na zona rural. Embora ainda não
completamente desenvolvido, o Wi-Max está na reta final de
desenvolvimento e deverá ser oferecido no mercado no início de 2006.

Os países desenvolvidos (EUA, Japão, Coréia do Sul, França,
etc.) estão apostando na fibra ótica até as residências, o que possibilita
banda larga em altíssimas velocidades. Para o Brasil, no entanto, esta é
uma alternativa muito cara, ainda.

O Wi-Max, especialmente se combinado com o Wi-Fi, é muito
mais econômico. O Consultor Cristiano Henrique Ferraz, da consultoria
KBS - Knouledge-Based Services do Brasil apresentou na Futurecom,
realizada em Florianópolis em outubro de 2005, uma estimativa de custos.
Assim, uma implantação em um município de 25.000 habitantes de um
sistema de banda larga em Wi-Max custaria cerca de 700 mil dólares.
Isto significa que com a arrecadação anual do Fust seria possível
implantar banda larga, por ano, na forma preconizada neste estudo, em
mais de 400 municípios de 25.000 habitantes.

VIII - ALTERAÇÕES NA LEI DO FUST

Para aplicar os recursos do Fust da forma preconizada neste
estudo, a rigor não há necessidade de alterar a Lei do fundo. Apesar do
artigo l° da Lei do Fust praticamente repetir o dispositivo da LGT que
trata do fundo (caput do art. 81 da LGT), deve-se ter presente, como já
dissemos no já citado estudo "Os Recursos do Fust servem para quê?"
que a Lei do Fust, aprovada mais de 4 anos após a LGT, prevê a
universalização da Internet, mais do que a universalização do acesso
telefônico, e mais, prevê a aquisição de computadores e outros
equipamentos de informática para as escolas, com recursos do Fust.
Ora, o acesso à Internet e o fornecimento de computadores, não são
objeto da concessão e, assim, não se pode dar a exclusividade de seu
fornecimento às concessionárias, mesmo quando houver o emprego dos
recursos do fundo.
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No entanto, tendo em vista que já se passaram mais de 5 anos
da aprovação da Lei do Fust sem que nenhuma aplicação tenha sido
feito, em parte pela indadequação da lei, achamos interessante que se
faça algumas alterações na lei para estabelecer que os recursos serão
utilizados para universalizar serviços de telecomunicações e para prever
o repasse às prefeituras para custear a implantação do serviço de Internet
municipal em percentuais inversamente proporcionais ao orçamento anual
e à população.

Com a alteração da lei evetar-se-iam discussões, interpretações
e, possivelmente, contestações judiciais.

IX - A UNIVERSALIZAÇÃO DA TELEFONIA, AGORA VIA
INTERNET

Com o surgimento da telefonia via Internet, universalizar a rede
pode ser a forma mais econômica de promover a verdadeira
universalização da telefonia. A verdadeira, não aquela promovida pelo
celular pré-pago, muito importante, sem dúvida, mas que tem ligações
originadas caríssimas e faz com que as pessoas tenham telefone mais
para receber do que para efetuar ligações, além de não cobrir a maior
parte do território nacional.

Universalizar o telefone é algo muito importante, tanto para as
pessoas quanto para a economia de um município ou do País. As pessoas,
mesmo os analfabetos, tiram grande proveito da disponibilidade residencial
de um telefone. Entendemos que via VoIP a universalização da telefonia
sairá mais barato. A proposta aqui feita já se justificaria se tivesse como
objetivo apenas universalizar o telefone. Se a universalização da Internet
vier junto, tanto melhor.

Observe-se que há soluções técnicas que permitem conectar
um telefone VoIP à Internet sem o uso de um computador, o que facilita
o acesso à telefonia VoIP.

X - AS CONCESSIONÁRIAS DO STFC E A TELEFONIA VIA
INTERNET

A questão que se coloca é: com a implantação de um Serviço
Público da Internet, que oferecerá gratuitamente a telefonia VoIP,
desaparecerão as prestadoras do serviço de telefonia fixo e móvel?
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Certamente não, mas como j á ocorreu em diversos ciclos ao longo da
história com diversos segmentos da economia, estas companhias terão
que se reciclar. A assinatura básica e a cobrança por tempo nas ligações
tenderão a desaparecer.

Com o surgimento da telefonia via Internet o mercado mudou e
o faturamento por tempo de ligação está com os dias contados. As
companhias telefônicas sabem disso e sua estratégia é tentar prolongar
ao máximo a vida útil do atual modelo. Mas certamente, no Brasil, não
chegaremos ao final do próximo período dos contratos das
concessionárias do STFC, em 2025, com um sistema como o atual.
Mudanças profundas terão que ser feitas no meio do período. Se a
Internet se universalizar, a concessão poderá até desaparecer.

Possivelmente, as companhias telefônicas adotarão uma tarifa
plana (a chamada tarifa "flat", em inglês) onde haverá uma cobrança
apenas por estar ligado à rede, podendo fazer e receber ligações à
vontade. Na verdade, será, basicamente, um serviço de banda larga. A
dúvida é se estas companhias também migrarão para a Internet ou se
continuarão com a sua rede de telefonia comutada, como é hoje. Suspeito
que, por suas vantagens, as próprias companhias telefônicas acabarão
migrando para a Internet, mesmo porque são elas que hoje fornecem
praticamente toda a infra-estrutura da rede.

E porque os clientes continuarão pagando às companhias por
uma conexão que o Serviço Público da Internet oferecerá de graça?
Primeiro é preciso esclarecer que, talvez, o serviço possa não ser
oferecido em todos os municípios. Depois, uma das formas das
concessionárias segurarem seus clientes será oferecer mais e melhores
serviços a seus assinantes. Que tipo de serviços? Para responder a esta
pergunta basta ter presente uma constatação básica: a informação
realmente valiosa não está disponível, gratuitamente, na Internet. A
Internet é realmente muito rica em informações, mas livros recentemente
publicados, a quase totalidade dos filmes, estudos técnicos importantes,
notícias comentadas, relatórios de consultorias, pesquisas de mercado,
etc. ou não são acessados via Internet ou, quando possíveis de o serem,
dependem de pagamento.

Assim, para justificar o pagamento de uma tarifa plana, as
companhias que oferecerem banda larga e serviço de telefonia mediante
pagamento, deverão oferecer ou mais qualidade ou mais serviços, ou,
possivelmente, ambos. Certamente farão parte do pacote altas
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velocidades de acesso, como já está acontecendo. Mas o ponto fulcral
será o fornecimento de conteúdo, de todos os tipos, conteúdo que não
estará disponível gratuitamente na Internet. Não é por outra razão, que,
hoje, há uma verdadeira corrida das companhias telefônicas, no mundo,
todas atrás de conteúdo. É que o fornecimento de conteúdo é que vai
gerar receita no futuro das comunicações, e não mais a realização de
conexões de voz. No Brasil, se discute muito, por exemplo, se as
companhias telefônicas devem ou não serem fornecedoras diretas de
conteúdo, o que é proibido pela legislação atual. Mas poderão fazê-lo
via subsidiárias, associadas, controladas ou controladoras.

Observe-se que, com um serviço público de Internet gratuito,
todos, e especialmente a população mais pobre, terão mais recursos
disponíveis e poderão adquirir mais conteúdo.

Ou seja, como tantas vezes na história, o mercado vai mudar.
Haverá ganhadores e perdedores, mas o País tem a chance de estruturar
agora um sistema onde o maior ganhador será toda a população brasileira.
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