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O FUTURO É A INTERNET GRATUITA

Vilson Vedana

INTRODUÇÃO

O título deste artigo poderia ser também “Modelos de Sustentabilidade de uma

Internet para Todos”. Este talvez fosse um título mercadologicamente mais correto, mas não
transmitiria a idéia central que o permeia, que é a de que é possível implantar uma Internet, em
banda larga, pela qual o usuário nada tenha que pagar, ao menos diretamente.

Isto porque existe uma tendência crescente, no Brasil e no mundo, para
que a Internet em banda larga seja fornecida a toda a população, gratuitamente, ao menos em
velocidade básica. “Como não há almoço grátis”, isto pressupõe um modelo de sustentabilidade
diferente do adotado até agora, baseado no pagamento pela conexão, pelo tráfego, ou por ambos.
Tal modelo deverá ser baseado na venda de publicidade, de conexões de maior capacidade e de
conteúdo, por quem explora o serviço. Isso não exclui a possibilidade de que, ao menos nas
pequenas localidades, o sistema seja dependente de subsídios públicos. A evolução da tecnologia e
a expressiva redução nos custos dos sistemas de telecomunicações, especialmente os sem fio,
possibilitam esta gratuidade. E, se é possível, isso deve ser feito, em função dos grandes
benefícios que uma Internet realmente universal e gratuita traz, considerando, ainda, no caso do
Brasil, que cerca de 50% da população brasileira não pode pagar conta alguma.

Experiências no Brasil e no mundo

Tudo começou com o WiFi, o sistema de comunicações sem fio, de
curto alcance e que independe de licença para o seu uso, o que fez surgir milhares de hotspots1 em
todo o mundo, mais de 50 mil deles só nos Estados Unidos.

                                                          
1 Hotspot é a denominação dada aos pontos de acesso à Internet, que são áreas cobertas por um rádio transmissor com tecnologia
WiFi. O acesso é em geral gratuito, bastando que o usuário tenha um computador com a respectiva placa. O custo da
interconexão é sustentado pelo proprietário do local – shopping centers, aeroportos, etc. - por interesse comercial e de remuneração
pela publicidade.
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Depois, foi o pequeno município de Sud Mennucci, no estado de São
Paulo, a 600 km da capital, que, em 2002, colocou a Internet em banda larga à disposição de
todos os seus cidadãos. O “todos” inclui escolas, estabelecimentos de saúde, órgãos públicos e
empresas. Para cobrir a cidade usou-se o sistema WiFi, levantando-se um pouco mais a antena e
aumentando a potência de transmissão. Favorecido pela topografia plana da cidade, à beira do rio
Tietê, conseguiu-se uma cobertura de sinal de 10 km de raio, praticamente sem sombras.

O autor não tem dados para afirmar que Sud Mennucci tenha sido a
primeira cidade do mundo a oferecer Internet gratuita a seus cidadãos, mas suspeita que tenha
sido. De qualquer forma, aceita contestações... ou a confirmação.

Posteriormente, diversas cidades norte-americanas iniciaram estudos para
fornecer Internet gratuita a todos os cidadãos. Filadélfia e São Francisco são dois exemplos. O
sítio de buscas Google, em consórcio com a empresa Earthlink oferecerá gratuitamente a Internet
a todos os habitantes da cidade de São Francisco, na velocidade máxima de 300 Kbps,
remunerando-se pela publicidade e por vendas de conexões a maiores velocidades.
(Estadao.com.br, 2006).

Em 2006, a empresa The Cloud, que explora hotspots na Grã-Bretanha,
anunciou que vai oferecer conexão gratuita à Internet em cidades inteiras, naquele país (BBC,
2006).

Temendo a concorrência, a British Telecom, companhia de telefonia fixa
dominante na Grã-Bretanha, anunciou que vai fazer o mesmo (THE GUARDIAN, 2006).

Finalmente, o último caso que trazemos é o da empresa norte-americana
M2Z Networks, recentemente fundada por John Muleta, que foi Diretor da Comissão Federal de
Comunicações – FCC, dos Estados Unidos, sob os governos Bill Clinton e George W. Bush, com
suporte de capital de três grupos financeiros. A M2Z propôs à FCC fornecer Internet gratuita nos
EUA, com capacidade entre 128 e 384 kbps, alcançando a cobertura de 95% de toda a população
em dez anos, se receber a licença para explorar 20 MHz de radiofreqüência, na subutilizada faixa
de 2.155-2.175 MHz. A licença da freqüência seria paga com 5% das receitas da empresa com
publicidade e com a venda de um serviço premium a velocidades maiores (BUSINESS WEEK,
2006; WNN, 2006).

Um dado surpreendente é que a M2Z pretende instalar a rede básica em
todos os EUA ao custo inicial de “apenas” US$ 1 bilhão, fazendo, depois, as ampliações na
medida das necessidades. A empresa considera que a implantação de um sistema de banda larga
sem fio custe cerca de um décimo do sistema tradicional, por cabos. A quantia de um bilhão de
dólares é bastante modesta para um sistema de cobertura nacional, mesmo para um país como o
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Brasil. O Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações - FUST, de 2001 até hoje,
já arrecadou o dobro disto2.

A Internet como um serviço público e um direito de todos

Em praticamente todos os países do mundo, as telecomunicações,
especialmente a telefonia, são consideradas serviço público, da mesma forma que o fornecimento
de água, energia elétrica e gás. De fato, eles possuem algumas características comuns, como serem
todos essenciais para as pessoas.

Mas, a Internet é uma mudança tão profunda, produz tantos efeitos, seja
por poder conter em si todos os demais serviços de telecomunicações, seja pela sua utilidade na
educação, na economia, na saúde, na cultura, etc. que o serviço “acesso à Internet” deve ser
considerando com muito mais importância.

Como apontamos em estudo anterior (VEDANA, 2005), o acesso à
Internet, por seus benefícios, deve se transformar num serviço público. Não confundir com
“serviço em regime público” segundo define a Lei Geral de Telecomunicações – LGT (Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997), mas um serviço público no sentido de que deve estar à disposição
de toda a população, independentemente da capacidade de pagamento de cada um, de tal forma
que usufruir dos benefícios da Internet seja um direito básico do cidadão. A melhor analogia não
é com os serviços de fornecimento de água, energia elétrica ou gás, mas com educação, saúde, ou
melhor ainda, com iluminação pública: as cidades estão iluminadas e todos que por elas passam
usufruem da iluminação, independente de qualquer pagamento direto.

Tendo em vista a dificuldade de acesso a informações no Brasil, onde as
únicas fontes para grande parte da população são o rádio e a televisão, porque a maioria não tem
acesso a livros, jornais e revistas, vale dizer, a informações com algum conteúdo crítico, o acesso à
Internet deve ser considerado a concretização da garantia de “acesso à informação”, estabelecido
como direito fundamental dos cidadãos, nos termos do inciso XIV, art. 5º da Constituição.

Os serviços de telecomunicações têm, ao menos, uma característica que
os diferenciam dos mencionados: não são um bem físico, ou, ao menos, não um bem físico
escasso e finito. Quando dependem de espectro radioelétrico, este é limitado, mas uma vez
designada a freqüência para determinado serviço, não há, praticamente, diferença de custo se o
espectro é continuamente usado no seu limite máximo ou não.

                                                          
2 Com a arrecadação prevista para 2006, o FUST terá acumulado 4,65 milhões de reais, conforme dados apresentados pelo
Secretário Nacional de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, na Audiência Pública da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, em 17 de maio de 2006.
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O uso maior ou menor das telecomunicações não depende de uma
produção típica ou da extração da natureza e processamento. É claro que para realizar o processo
de telecomunicação há necessidade de um insumo básico, que é a energia elétrica, mas seu
consumo é ínfimo, assim como seu peso no custo da produção do serviço, o que é bem diferente
do custo de produção ou captação, processamento e fornecimento de água, energia elétrica e gás.
Assim, depois de instalada, uma rede de telecomunicações tem seu custo de manutenção e
operação variando muito pouco em função de sua baixa ou alta utilização. Ou seja, os maiores
custos de um sistema de telecomunicações, especialmente da Internet, estão na sua implantação.
As despesas de operação e manutenção, ao longo do tempo, são bem menores do que nos
serviços de água, energia elétrica e gás.

Os hotspots, em sua maioria, caracterizam-se pela gratuidade e liberdade de
uso. Isso fez com que segmentos do setor de telecomunicações acostumados, por certo, com o
passado, reclamassem que, com a gratuidade, não era possível fazer dos hotspots um negócio. Este
é um típico caso de miopia de marketing. Os milhares de hotspots existentes no mundo são um
negócio sim, só que diferente, situado em um novo paradigma e não mais no antigo modelo de
cobrança pela conexão e pelo tráfego, este medido em tempo, no caso dos telefones, ou pelo
volume, no caso de dados.

O acesso à Internet surgiu com o conceito de pagamento por uma
conexão de determinada capacidade, até certo ponto, independentemente do tráfego de bits. Mas,
não parou nisso. A evolução continua. Os grandes aperfeiçoamentos da tecnologia de
telecomunicações, como a cobertura por células, que permite o reaproveitamento do espectro
radioelétrico e, especialmente, a tecnologia sem fio de grande capacidade, como o WiFi e o
WiMax, este com capacidade de cobertura de um raio de até 50 km, possibilitaram grande
redução dos custos de implantação e manutenção de uma infra-estrutura sem fio para acesso à
Internet. Aliando-se a isso os baixos custos de manutenção, é possível, atualmente, pensar em
oferecer Internet em banda larga, gratuitamente, a todos.

Imaginava-se, há menos de uma década, que as comunicações sem fio
seriam sempre, ou por muito tempo, apenas para conteúdos de baixa capacidade de transmissão
de bits. Altas capacidades seriam dependentes de cabos, mais especificamente, cabos de fibra
ótica. A evolução tecnológica mudou isso.

Talvez alguém possa dizer que ainda é cedo para tal afirmação, mas as
experiências citadas apontam uma tendência mundial bastante firme: a Internet será fornecida
gratuitamente a todos, ao menos em capacidade básica (128k?)! Para quem achar que ainda
é muito cedo para sugerir uma tendência, deve concordar, ao menos, que a gratuidade é possível.
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Por “todos” aqui se inclui quem pode e quem não pode pagar a conta, o
que é importante para um país com desigualdades de renda, como o Brasil. Inclui, também, todos
os estabelecimentos de ensino, saúde, segurança, os órgãos públicos e as pequenas empresas. É
desnecessário falar da importância que isto teria na educação, na saúde e na economia, gerando
emprego e renda em todos os lugares. Seria a inclusão digital, feita de forma realmente universal,
gerando a inclusão social.

“Como não existe almoço grátis”, embora, no caso, o preço até seja
módico, outra questão se coloca: quem pagará a conta? A principal fonte de custeio será,
possivelmente, a publicidade a ser veiculada no sítio do fornecedor do serviço. Não é segredo que
a publicidade na Internet é um negócio em crescimento. Outra fonte pode ser a venda de
conexões a velocidades maiores, para quem pagar a conta. A venda de conteúdo, direto ou
intermediado, pode ser outra fonte.

Quando se fala na implantação de uma Internet gratuita para toda
população, há quem objete que este sistema beneficiaria quase que exclusivamente as classes A e
B, que são as que já possuem computador e acesso à Internet, pelo qual pagam. Já as classes C, D
e E, que não possuem computador, continuariam excluídas.

Sem dúvida, a falta de computador é uma barreira considerável. Observe-
se, porém, que, como foi dito, embora o acesso à Internet no modelo preconizado seja gratuito,
alguém paga a conta. Quem? Exatamente as classes A e B, pois são elas que têm melhores
condições de consumir os produtos e serviços objeto da publicidade, as conexões em altas
velocidades (pagas) e os conteúdos vendidos pela rede. Isso significa que, neste novo modelo de
sustentabilidade da Internet, as classes A e B continuarão pagando a conta, embora de forma
indireta. Mas, diferentemente do modelo anterior, o pagamento, permitirá que os excluídos
tenham uma chance de conectar-se, porque não precisarão pagar.

As classes C, D e E, por seu baixo poder de consumo, pouco
contribuirão para a sustentabilidade do sistema, mas, livres do pagamento pelo acesso, poderão
direcionar seu escasso poder de compra para a aquisição do computador, especialmente se
considerarmos que a Internet pode propiciar, também, serviços de voz: ou seja, além da Internet
gratuita, a população poderá ter o “telefone” gratuito. Sem esquecer que para falar via VoIP (Voz
sobre o Protocolo da Internet) não é absolutamente necessário possuir um computador. Ou seja,
os desfavorecidos ainda terão uma barreira a vencer: a falta de computador. A outra barreira,
porém – o acesso à Internet – já estará superada e as políticas públicas começarão de outro
patamar.
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Cabe observar ainda que, com o acesso à Internet garantido, os
programas de incentivo à compra de computador pela população, como o PC Conectado,
programas de doação de computadores aos estudantes e os programas de reciclagem de
computadores usados, ganham outro sentido.

Por que a Internet pode e deve ser gratuita

Nas sociedades ricas, a publicidade e outras receitas poderão custear a
implantação e a manutenção de um serviço de Internet básica gratuita. Nas sociedades e/ou nas
regiões pobres, a publicidade talvez não possa custear a implantação do sistema, mas,
possivelmente, a sua manutenção. Isto porque são situações diferentes fazer publicidade para um
público de alto ou de baixo poder aquisitivo.

Custear, no todo ou em parte, a implantação de uma Internet gratuita
poderá ser um bom uso para os recursos do FUST, para o que é preciso mudar a chamada Lei do
FUST (Lei nº 9.998, de 20 de agosto de 2000). A deputada federal Luiza Erundina fez uma
proposta neste sentido, no Substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.839, de 2000, que em julho de 2006
tramitava na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos
Deputados - CCTCI. A proposta consiste em utilizar os recursos do FUST para fazer a implantação
de sistemas de acesso à Internet nos municípios, concedendo-se, ainda, as licenças necessárias
para o uso das freqüências e para a exploração do serviço. Os projetos seriam implantados com
recursos do Fundo e contrapartidas dos municípios (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007).

Afinal, num país com as carências do Brasil, a Internet gratuita
certamente dependerá de alguma dose de subsídio estatal. Como o Consultor da KBS Brasil,
Cristiano Henrique Ferraz, demonstrou em audiência pública realizada na CCTCI, em 17 de maio
de 2006, a implantação de rede de acesso à Internet em cidades de até 50 mil habitantes não é
viável economicamente, mesmo com o uso de WiMax.

Podemos perceber nos dados apresentados na Figura 1 (MENEZES et
al., 2005), que metade da população brasileira não tem renda para pagar pela assinatura mensal da
Internet, mesmo que a um preço entre R$ 15 e R$ 20. 3

                                                          
3 O gráfico apresentado na Figura 1 foi “elaborado estimando-se a renda disponível média para cada decil do total de domicílios
brasileiros. O decil mais rico tem renda disponível média de R$ 3.400 e o mais pobre renda disponível negativa de R$ 147, o que
significa que estes últimos não possuem renda disponível ou recebem donativos para cobrir suas despesas inelásticas, como por
exemplo alimentação (tradução livre do autor)” (MENEZES et al., Op. cit.).
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Fonte: Menezes et al. (2005).

Figura 1. Disponibilidade de renda média mensal por domicílio: distribuição por decis

É claro que o custo de aquisição de um computador para conectar-se à
rede é fator limitante, mas, livre da conta mensal pelo acesso à Internet, o usuário, mesmo de
baixa renda, pode direcionar seus gastos a um financiamento de computador, ainda que a perder
de vista.

O importante é distinguir a abissal diferença que há entre simplesmente
ter um computador e tê-lo conectado à Internet. Um computador desconectado representa pouco
mais que uma máquina de escrever. Conteúdo: só o que o seu proprietário puder adquirir fixado
em suportes materiais, como disquetes ou CDs.

No caso do pequeno município de Sud Mennucci, por exemplo, ele já
contava, em novembro de 2006, com 600 computadores em 1.780 domicílios, o que representa
um índice de penetração da Internet em banda larga e de computador de cerca de 30%,
surpreendente numa pequena cidade brasileira, mesmo que localizada no estado mais rico do país.
A média nacional é de 9,2% de penetração de banda larga e 18% de presença de computador nos
domicílios. Nos EUA, a penetração de banda larga nos domicílios é de 45%. (INFO ONLINE,
2007).

Alguns modelos de implantação do acesso à Internet

Finalmente, se coloca a questão prática: como fazer? Que modelo adotar?
Há diversos sendo aplicados ou em discussão no Brasil e no mundo, dentre eles:

1) o modelo da imobilidade, que é o modelo atual do Brasil, onde a
disseminação da banda larga está a cargo unicamente das forças do mercado, não havendo
qualquer subsídio ou mesmo política visando acelerá-la, a não ser algumas exceções,
quantitativamente de pequeno impacto;
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2) o modelo municipal, focado nas cidades, como é o caso de Sud Mennuci –
SP, Piraí - RJ, Rio das Flores - RJ, Ouro Preto - MG e São Francisco - EUA;

3) o modelo das concessionárias de telefonia fixa, como é o caso da
British Telecom;

4) o modelo de uma operadora nacional, em regime privado, como o da
já mencionada empresa M2Z, que, nos EUA, prestaria o serviço a 95% da população em troca da
licença pelo uso de 20 MHz de radiofreqüência;

5) o modelo do regime público que vem sendo discutido há alguns anos
pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
e que parece estar atualmente se incorporando ao discurso do Governo: criar um serviço de
fornecimento de acesso à Internet em regime público e fazer a outorga a uma única
concessionária para todo o país ou a várias concessionárias regionais.

O primeiro modelo, o da imobilidade, é o laissez faire, laissez passer.
Como se baseia no pagamento da conexão pelo usuário, metade da população brasileira estaria
excluída, de início, porque não pode pagar a conta, como vimos.

O segundo modelo é focado nas cidades, levando em conta o tamanho,
as necessidades e outras peculiaridades de cada município. Os modelos 3, 4 e 5, por serem
soluções centralizadas ou englobando grandes regiões, trazem soluções que, pela natureza dos
próprios modelos, precisam ser bastante homogêneas, mas de aplicação difícil em municípios de
tamanho e renda diferentes e, por este motivo, não funcionam bem.

O exemplo das obrigações de universalização do Serviço Telefônico Fixo
Comutado – STFC, o único serviço que de acordo com a LGT, é prestado em regime público,
mostra que soluções homogêneas para todo o país nem sempre funcionam porque levam em
conta apenas a população das localidades e não consideram outras especificidades como, por
exemplo, o nível de renda.

A obrigação prevista no Plano Geral de Metas de Universalização -
PGMU da telefonia, de tornar disponível o telefone residencial local em localidades a partir de
100 habitantes, tem gerado a necessidade de pesados investimentos, sem o necessário retorno. A
Telemar, por exemplo, tem milhares de localidade com mais de 100 habitantes onde o serviço
está disponível, mas não há assinante ou são muito poucos.

Outro aspecto a considerar é que o negócio de exploração do acesso à
Internet em pequenos municípios pode ser muito pequeno, quer em termos de investimento
inicial (embora este possa ser pesado para o orçamento do município), quer em termos de receita
ou de custos de manutenção. A infra-estrutura necessária para fazer a administração centralizada
de um sistema nacional pode multiplicar os custos várias vezes. Sud Mennucci, por exemplo,
investiu R$ 35 mil para implantar o sistema e tem um custo da conexão à Internet (4,5 Mbps) de
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R$ 5,2 mil por mês, mais os custos de administração e manutenção a cargo da prefeitura (dois
funcionários).

Será que uma grande empresa se interessaria por um negócio tão
pequeno? E, embora remando contra a corrente, a qual prega que a iniciativa privada é sempre
mais eficiente que a estatal, será que uma grande empresa conseguiria manter o serviço com
custos similares?

Conforme mencionamos em estudo anterior (VEDANA, 2005), os
custos de bilhetagem e cobrança de assinatura, num modelo que preveja o pagamento direto por
parte dos clientes, pode ser superior ao custo de manutenção do serviço, sem falar em outros
custos, e inviabilizar o próprio serviço.

Vejamos a hipótese, ilustrada na Tabela 1, de um serviço comercial de
exploração de acesso à Internet.

Tabela 1. Estrutura de custos da exploração comercial da Internet

ITENS DE CUSTO R$

Operação/manutenção 5,00

Bilhetagem/cobrança 4,00

Administração 5,00

Amortização do Investimento 3,00

Impostos 8,00

Lucro 5,00

TOTAL
30,00

Observe-se que para um serviço cuja manutenção custa R$ 5 o cidadão
tem de pagar R$30. Mesmo que fosse apenas R$ 15, o valor ainda seria muito elevado para grande
parte da população brasileira. Como se constata, apenas a bilhetagem do serviço praticamente
dobra seu custo.

O modelo municipal admite variações. Pode haver gratuidade total a
todos os que se conectam na rede, como em Sud Mennucci, ou um modelo concebido para
atender escolas, estabelecimentos de saúde e a administração pública, como em Piraí e Ouro
Preto, podendo haver cobrança da prestação de serviços a particulares.
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O modelo 3, das concessionárias de telefonia fixa, de exploração do
serviço de acesso gratuito à Internet pelas concessionárias do STFC, talvez seja o de implantação
mais simples. Sem dúvida, são as teles, por seu porte e estrutura, por já conhecerem e cobrirem
quase todo o país, as que têm melhores condições de atender ao mercado.

Há algumas dificuldades, porém. Em primeiro lugar, elas estão presas a
um regime público com regras definidas na LGT, na sua regulamentação e nos contratos. Para
permitir-lhes a liberdade necessária no novo serviço, há necessidade de modificar a legislação e,
principalmente, negociar mudanças nos contratos, o que seria processo bastante longo. Além
disso, as teles estão presas a um modelo de negócios no qual a base é a tarifação por minutos
trafegados, além do “conforto” da assinatura básica mensal. A mudança para um novo paradigma,
que seria o da Internet gratuita, é difícil. Finalmente, a disseminação da Internet e do uso da
VoIP, como se sabe, diminui os minutos de tráfego telefônico, o que causaria uma forte
canibalização do principal negócio das teles.

A decisão é, portanto, crucial para as teles. Se elas não fizerem a
universalização da Internet, gratuitamente ou não, outros o farão e o negócio delas de qualquer
forma, vai sofrer forte concorrência.

A já citada decisão da British Telecom, de passar a oferecer o acesso à
Internet gratuitamente em cidades inteiras, não deve ter sido fácil e foi adotada provavelmente
porque já havia concorrentes anunciando que iriam fazê-lo. Parece razoável, porém, supor que,
uma vez tomada a decisão, a British Telecom e as outras teles poderão, rapidamente, oferecer o
serviço à toda a população.

O modelo 4, da M2Z, é a grande novidade do momento. É preciso
aguardar e analisar um pouco mais para ver se ele seria viável num país como o Brasil. Em
princípio, tem o mesmo problema do modelo 5, que é pretender ser uma solução padrão para
todo o país. Aqui, em face da já apontada condição de renda da população, este modelo
dificilmente poderia ser implantado e mantido somente com publicidade e outras receitas. Como
dissemos uma Internet gratuita para toda a população entre nós só se viabiliza com algum nível de
subsídio público, ao menos na implantação.

Contudo, o simples fato de este modelo ter sido proposto e considerado
viável nos EUA, por si só já é um fato revolucionário. Pode ser que se trate de modelo utópico ou
incompatível com a legislação norte-americana, mas saliente-se que seu idealizador foi diretor da
FCC, alguém, portanto, que não pode ser criticado por não entender do assunto.

O modelo 5, da concessão em regime público de uma outorga para
explorar a implantação de acesso à Internet, que como dissemos vem sendo discutido nos últimos
anos pela Anatel e pelo TCU e atualmente pelo Governo tem, sem dúvida, o mérito de
possibilitar a aplicação dos recursos do FUST, sem modificar a legislação atual: o art. 81 da LGT
e os arts. 1º e 5º, caput, da Lei do FUST, prevêem que os recursos do Fundo só podem ser
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aplicados em serviços explorados sob regime público. A criação de mais um serviço explorado em
regime público, além do STFC, resolveria o impasse.

É difícil, porém, apontar-lhe outros méritos. Problemas, ao contrário, há
muitos. Mesmo que se concedam todos os recursos do FUST ao concessionário, é difícil supor
que, ainda assim, ele possa prestar um serviço gratuito. E, se a isto for obrigado, a questão é saber
em que tempo fará esta cobertura. Afinal, o concessionário deverá montar uma grande estrutura e
a economia de escala não funciona quando se deve manter milhares de redes locais, cada qual
com suas peculiaridades, embora com semelhanças também.

Se o sistema tiver a previsão de uma tarifa a ser paga pelos usuários,
estaremos indo contra uma tendência crescente, que é a gratuidade, conforme já apontado.  Além
disso, o contrato de concessão terá que ser relativamente longo para permitir o retorno dos
investimentos feitos. Possivelmente, não poderá ser inferior a 10 anos (ou 20, para ser igual ao
STFC), prazos nos quais os modelos de negócios podem ter novamente mudado. Mais, um
contrato de concessão de um serviço em regime público deve prever que, em troca das obrigações
de universalização e continuidade do serviço, o poder concedente se responsabilize pelo equilíbrio
econômico-financeiro do contrato. Assim, o Estado poderá vir a ser obrigado, no futuro, a
aportar recursos para manter uma exploração de um serviço que, em face das mudanças
tecnológicas ou do modelo de negócios, não seja mais demandado ou seja ineficiente. Como
demonstrado, a simples bilhetagem e cobrança do serviço pode ser superior ao custo de
manutenção do sistema e inviabilizá-lo.

Dependendo da modelagem adotada, especialmente se a concessão vier a
ser feita a um só concessionário para atender a todo o país, poderemos ter problemas de
implantação, gestão e fiscalização. Isto porque o negócio da banda larga com certeza não terá um
faturamento sequer parecido ao da telefonia, quer seja a fixa ou a móvel e muito menos se
comparado às duas conjuntamente.

Por tudo isso, é melhor mudar a lei para permitir que os recursos do
FUST sejam utilizados para universalizar qualquer serviço de telecomunicações que seja
necessário e não apenas aqueles explorados em regime público. Criar um novo serviço em regime
público, contra os princípios gerais da LGT, apenas porque é mais trabalhoso mudar a lei, pode
ser uma solução simplista que custará mais caro e apresentar mais desvantagens no longo prazo.
Além disso, se o governo realmente o desejar, consegue mudar a lei rapidamente.

O caso de Sud Mennucci, de novo, é exemplar. A implantação do sistema
custou R$ 35 mil ou seja, R$ 60 para cada um dos 600 computadores conectados, em novembro
de 2006, no município. E o gasto mensal com a conexão à Internet é de R$ 5,2 mil. Segundo o
prefeito da cidade, se esta conexão fosse adquirida por atacado, pelo Governo Federal, por
exemplo, seu custo cairia para cerca de R$ 1 mil. Além disso, há o custo de 2 funcionários para a
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administração e a manutenção do sistema4. Uma empresa que explorasse todos os grandes
mercados nacionais, dificilmente se interessaria em explorar a Internet gratuita, como em Sud
Mennucci, que, depois de implantada, se sustenta com poucos recursos e atende os 7.800
habitantes do município.  E há milhares de outras localidades que são iguais ou menores que Sud
Mennucci.

Sempre há a alternativa de fazer uma licitação em que o critério seja não
o pagamento pela outorga, mas o menor nível de subsídio exigido para determinada cobertura
nacional, definida pela população das localidades ou pelo atingimento da cobertura de
determinado percentual de toda a população, a exemplo da oferta da M2Z à FCC, que pode ser
combinada, ainda, com prazos para fazer esta cobertura. Mas, possivelmente, o subsídio teria que
ser muito alto para viabilizar economicamente um negócio centralizado.

Por que um modelo municipal

A organização e implantação do serviço de acesso à Internet por meio de
projetos municipais, envolvendo um ou mais municípios, parece ser mais vantajosa.

Afinal de contas, as pessoas vivem nos municípios, embora pertençam a
um estado e à União. Quanto mais próximos os prestadores de serviço, melhores as chances de
que esses serviços tenham qualidade, porque seu controle social é facilitado.

No que diz respeito às telecomunicações, há dois gargalos. O primeiro é
a conexão das localidades com o backbone da Internet. Hoje apenas 40% dos municípios
brasileiros dispõe de conexão. O outro grande problema no Brasil é a última milha: o nível local,
onde praticamente não há concorrência. Assim, um modelo focado no município fixa-se no
ponto de estrangulamento; daí sua grande chance de sucesso, especialmente quando os sistemas
de última milha sem fio alcançam elevada capacidade a baixos custos.

Aponta-se que a concessão de outorgas aos municípios para que instalem
sistemas de acesso à Internet seria um retorno à caótica situação das décadas de 1950 e 60,
quando havia mais de mil companhias telefônicas municipais no país e o sistema telefônico
nacional era extremamente deficiente. Observe-se, porém, que os maiores problemas, na época,
não estavam no sistema local, que funcionava razoavelmente, embora por causa dos
investimentos, houvesse falta de linhas, mas sim nas conexões interurbanas, interestaduais e
internacionais. Hoje, pelo contrário, este é um setor onde há boa infra-estrutura, grande
concorrência e preços em queda. Outro aspecto a ser considerado é que, na época, as outorgas
eram feitas pelos próprios municípios, sem controle externo e, hoje, as outorgas são feitas pela
União, que as regulamenta e fiscaliza.
                                                          
4 Dados extraídos da palestra do prefeito de Sud Mennucci, Celso Torquato Junqueira Júnior, na Audiência Pública realizada pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em 17 de maio de 2006.
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Além disso, a tecnologia sem fio, como vimos, torna a implantação da
última milha - a conexão entre a central e o usuário - muito mais barata, o que possibilita pensar
não só na implantação de uma Internet básica gratuita, mas, onde houver renda, na implantação
de múltiplas redes, com concorrência e serviços diferenciados.

A exploração e mesmo a implantação de um sistema concebido para um
município ou grupo de municípios, não precisa necessariamente ser realizada de forma direta pelo
município. O importante, para que tenha sucesso, é que cada solução seja pensada de acordo com
as características e as necessidades locais. Para tanto, deve-se conceder alguma liberdade à
organização local. Como já dissemos, trata-se de deixar o campo aberto a todas as idéias, inclusive
às que pleitearem uma solução baseada na administração direta pelo município. Com o tempo, os
modelos se depurarão e os melhores poderão ser replicados.

Conclusão

Em resumo, o que pretendemos demonstrar neste capítulo, baseado em
experiências em curso no Brasil e no mundo, é que há uma crescente tendência mundial para que
a Internet em banda larga seja colocada à disposição de toda a população gratuitamente, ao menos
em nível básico, podendo ser sustentada com publicidade e outras receitas. Os recursos do FUST
teriam um  bom uso se subsidiassem a implantação deste serviço. Os custos de implantação de
um sistema sem fio se situam entre R$ 60 por computador conectado (custo do município de Sud
Mennucci) e R$ 160 (US $ 70)5. Ou menos do que isso, se considerarmos a avaliação da M2Z que,
conforme citamos, pretende investir US $ 1 bilhão para tornar a Internet disponível
gratuitamente a 95% da população dos EUA, embora este seja apenas um custo inicial, que não
leva em conta expansões posteriores.

Entendemos ser um erro criar um serviço de fornecimento de acesso à
Internet em regime público, por meio de decreto do Presidente da República, seja o Serviço de
Comunicações Multimídia - SCM ou ressuscitando a antiga idéia do Serviço de Comunicações
Digitais - SCD. O regime público criaria um engessamento e uma burocratização que
dificultariam o gerenciamento do programa e ameaçariam a sua sustentabilidade.

A melhor alternativa é suscitar experiências locais para que sejam
implantados de maneira escalonada, sistemas de Internet gratuita e custeiem a sua manutenção
com a venda de espaços publicitários na web, além de cobrar por conexões de maior capacidade e
outras receitas. Não é necessário que a implantação e a exploração do serviço sejam feitas
diretamente pelo próprio município. Há diversas maneiras de fazer a terceirização.

                                                          
5 Custo apontado por Cristiano Henrique Ferraz, consultor da KBS Brasil, na audiência pública na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, realizada em 17 de junho de 2006.
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Está claro que o serviço de telecomunicações a ser universalizado, de
hoje para o futuro, é o acesso à Internet em banda larga e não a telefonia quer por ter menores
custos de implantação e manutenção, quer por poder conter em si todos os outros serviços de
telecomunicações, inclusive a telefonia. Para viabilizar uma Internet para todos é preciso que o
acesso seja gratuito para a população e que isto seja considerado um direito do cidadão, mais
especificamente, o cumprimento do direito de “acesso à informação” previsto no art. 5º, inciso
XIV da Constituição Federal. O uso dos recursos do FUST pode viabilizar de forma rápida a
implantação de uma Internet gratuita em todo o país.
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