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POR QUE E COMO UNIVERSALIZAR A INTERNT

Vilson Vedana

INTRODUÇÃO

A reforma das telecomunicações brasileiras de 1995/98 foi, basicamente,
uma reforma da telefonia. Fez-se uma emenda constitucional, a Lei Geral de Telecomunicações –
LGT e outras leis, criou-se a Anatel como órgão regulador, privatizou-se a Telebrás, tudo para
reformular a telefonia nacional. Claro que os demais serviços de telecomunicações encontravam-
se inseridos na reformulação, mas, até pelos recursos financeiros envolvidos, o cerne de tudo era
o telefone.

Nos primeiros anos desta década, porém, ficou claro para todos que, em
breve, o serviço de telecomunicações mais importante não seria mais o telefone, mas o acesso à
Internet em banda larga. A Internet tem grandes vantagens, proporciona maior retorno que os
outros serviços, inclusive acesso à telefonia e televisão, e custa menos para o consumidor. Nos
países onde há efetiva concorrência, como na Comunidade Econômica Européia, por exemplo, as
pessoas pagam cerca de R$30,00 mensais por capacidades de dois megabits por segundo,
enquanto no Brasil uma capacidade inferior a um quarto disso custa 2 ou 3 vezes mais.

Por esses motivos, as políticas públicas de telecomunicações devem
centrar-se na difusão da banda larga como meio de acesso à Internet. Quando olhamos para a
situação brasileira atual, porém, o quadro é desolador. Não há lei, decreto, portaria ou programa
que trate da universalização de banda larga.

Aliás, o próprio conceito de banda larga também deve ser rediscutido.
No Brasil considera-se banda larga uma capacidade igual ou superior a 128 kbps. Até a menos de
um ano, praticamente, só havia capacidades instaladas inferiores a 500 kbps. O quadro só
começou a mudar há pouco tempo quando as prestadoras de TV a Cabo entraram no mercado e
começaram o oferecer capacidades superiores, de até 10 Mbps. Os consumidores verificaram
então que a banda larga com que contavam era, na verdade, muito estreita. Uma “bandinha de
colégio primário”, quando o mundo já quer, e muitos têm, uma “orquestra sinfônica”.
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AS DUAS REALIDADES BRASILEIRAS

No Brasil, porém, temos duas realidades: a dos que podem e a dos que
não podem pagar. Quem pode pagar é e será atendido pelo mercado nas capacidades que
demandar. Com uma ressalva, ainda: as pessoas precisam residir em médias e grandes cidades,
pois como a exploração de serviços de telecomunicações em pequenas localidades não é viável
economicamente, essas não serão atendidas pelas empresas. Para comparar, veja-se que a telefonia
celular não está presente em 48% dos municípios – os menores em renda e população. A outra
realidade, a dos que não podem pagar, são cerca de metade da população, a qual, em termos de
telecomunicações, só pode contar com o telefone móvel pré-pago, usado quase que só para
receber ligações. A PNAD-20051 mostra que metade dos domicílios brasileiros tem renda mensal
de até R$785,00. Esta renda está toda comprometida com as necessidades básicas, não sobrando
praticamente nada para outros gastos.

Não podemos simplesmente considerar essas pessoas como excluídas do
mercado e esperar – até quando? – que tenham renda para pagar pelo acesso à Internet. Se isso
pode ser afirmado pelas empresas, o Poder Público não deve e não pode pensar assim. Seria uma
postura cínica e anti-social, algo como dizer que só pode ter acesso à saúde e à educação quem
pode pagar pelos serviços. As pessoas precisam de educação, de cultura, de informação, de se
comunicar, de facilidades para acesso aos serviços públicos, de entretenimento. Tudo isso é
proporcionado pela Internet.

Mas há ainda outro motivo para possibilitar o acesso à Internet a todos.
Esse acesso pode gerar renda para as pessoas e torná-las consumidoras de outros bens e serviços
e, assim, enriquecer o País.

Claro que ninguém advoga fibra ótica para todos. Hoje isso ainda custaria
muito caro, embora, em explorações comerciais, seja a melhor alternativa a longo prazo, em
função de sua capacidade e da queda dos preços dos equipamentos envolvidos em razão do forte
incremento de uso em curso no mundo. No Brasil, pode-se começar fornecendo a quem não
pode pagar “a bandinha de colégio primário”, suficiente para se conectar à Internet, mesmo a
velocidades não tão altas, mas que permite usufruir em bom nível os benefícios da rede.
Felizmente, há hoje uma grande oportunidade, pois calcula-se que utilizando sistemas sem fio o
custo de conexão se reduza a um décimo dos sistemas tradicionais, via cabo.

Como há duas realidades, conforme dissemos, a dos que podem e a dos
que não podem pagar, deve haver políticas públicas adequadas ao melhor atendimento possível a
cada uma delas. A queda nos preços da infra-estrutura dos sistemas de telecomunicações sem fio,
se aliada a uma alocação inteligente das radiofreqüências e a outras políticas públicas, introduzirá
uma forte concorrência no setor de banda larga, hoje dominado pelas companhias telefônicas, o
                                                          
1 Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios 2005 – IBGE,
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que baixará os preços e permitirá que a banda larga chegue, progressivamente, a segmentos da
população com renda mais baixa, pois a queda nos preços aumentará o número dos que podem
pagar. Infelizmente o momento atual, quando a Anatel não consegue licitar as freqüências da faixa
de 3,5G, mostra uma situação inversa à desejada.

Para a outra realidade, a dos que não podem pagar, a solução,
necessariamente, passa por subsídios governamentais, tanto com a utilização de recursos do Fust
quanto de outros subsídios federais, estaduais e municipais. O importante é que as políticas
públicas e os planos de ação sejam estabelecidos e haja o comprometimento do governo e da
sociedade na sua implantação. Deve-se definir que quem não pode pagar tenha assegurado o
acesso gratuito à Internet2, o qual pode ser limitado aos que comprovarem renda inferior a certo
limite. Mas esta não é a melhor solução. Em virtude dos benefícios que a Internet traz para o País,
ela deve ser oferecida a todos. Depois de habituados ao seu uso, os que puderem pagar
demandarão velocidades de acesso maiores. Estabelecer a limitação ou não, no entanto, pode ser
deixado a cargo de quem implantar o sistema.

Temos a oportunidade de fazer do Brasil o primeiro país do mundo a
oferecer acesso à Internet em banda larga a toda a população, inclusive a quem não pode pagar. É
possível e não custa muito e vai nos permitir um grande salto à frente, principalmente na
educação e no desenvolvimento econômico e social.

INCLUSÃO DIGITAL SÓ COM INTERNET NO DOMICÍLIO

A gratuidade não é uma novidade, quer no fornecimento de serviços
públicos, quer de serviços privados. A educação e a saúde são gratuitas, ao menos para grande
parte da população, a de menor renda. E é interessante que, por sua importância, a Internet se
transforme num serviço público acessível a todos. O rádio e a televisão aberta são um modelo de
um serviço privado gratuito já há mais de 80 anos. Mas há um serviço gratuito importante, bem
mais recente, na área da Internet. Todos se recordam que até bem pouco tempo se pagava um
provedor de Internet para ter direito a um endereço eletrônico. Hoje, além de endereço
eletrônico, há memória de computador de graça oferecida pelos provedores de endereço
eletrônico gratuito, praticamente sem limite para as necessidades de uma pessoa física, e muitos a
utilizam não apenas para arquivo de suas mensagens eletrônicas mas também para cópia de
segurança de seus arquivos, que passam a ser acessíveis de qualquer lugar do mundo ligado à rede.
A sustentabilidade desse serviço advem, basicamente, da publicidade. Ou seja, não se trata de um
ato de caridade, mas de um negócio.

                                                          
2 Para mais informações sobre porque e como a Internet  pode ser gratuita veja o artigo “O Futuro é a Internet
Gratuita”, em www.camara.gov.br/internet/publicacoes/estnottec/tema4/2006_8933.pdf



6

Há quem advogue que não se deve perseguir de imediato a
universalização da banda larga na casa das pessoas de baixa renda, porque ela custa caro, há a
barreira da falta de computador, as pessoas não estão familiarizadas com ela e precisam ser
capacitadas primeiro, etc. Essas pessoas advogam que a inclusão digital deve ser feita com a
Internet nas escolas e nos telecentros.

É preciso deixar claro, porém, que Internet nas escolas é, sim,
importante, e, mesmo, indispensável, mas para a educação e para capacitar a população escolar ao
uso da Internet. Telecentros também são muito importantes, mas para capacitar a população não
escolar e, se bem explorados, para prestar serviços públicos.

Mas nem Internet nas escolas, nem telecentros promovem a inclusão
digital da população. Basta citar que nenhum aluno e nenhum usuário de telecentro pode sonhar
com um tempo mensal de acesso à Internet, nas escolas ou nos telecentros, superior a 3 ou 4
horas por mês, muito longe da média mensal dos internautas brasileiros, que é de 20,3 horas.

As pessoas podem aprender nas escolas e nos telecentros, mas a inclusão
digital efetiva, a que pode gerar grandes benefícios, inclusive incrementar a renda, só ocorre com
a disponibilidade da Internet na casa das pessoas.

BARREIRAS À UNIVERSALIZAÇÃO DA INTERNET

A falta de computador é uma barreira considerável à universalização da
Internet. Mas se as pessoas tiverem acesso gratuito farão um grande esforço para adquiri-lo. No
início, o motivo principal talvez seja porque poderão ter acesso à telefonia via Internet, sem a
conta mensal, embora deva-se mencionar que para ter acesso à telefonia pela rede mundial de
computadores não é indispensável possuir um computador. Já há aparelhos telefônicos próprios
para tanto.

É necessário que, ao mesmo tempo em que se vença a barreira do acesso,
se pense em estratégias para vencer a barreira da falta de computador. E aqui o papel do Governo
de sinalizador e indutor é extremamente importante. Temos um exemplo recente de que quando
o Governo agiu e definiu uma política para o setor de computadores pessoais – ainda que de
forma tímida – houve uma grande resposta do mercado e das pessoas. Foi quando o Governo
baixou um pouco os tributos, e os preços dos computadores de mesa mais simples caíram
rapidamente, chegando a R$900,00.

Além disso, um programa de distribuição gratuita de computadores aos
professores e estudantes ganhará um sentido muito maior se as pessoas tiverem acesso gratuito à
Internet. Afinal, para que serve um computador desconectado? Aliás, dar computador de graça a
professores e alunos é coisa a que chegaremos brevemente, até porque, comparando custo e
benefícios, é mais interessante que a distribuição da maioria do material escolar atual, que pode
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ser substituído por programas on-line. Não que não se deva distribuir livros, mas muita coisa é
distribuída mais facilmente, de maneira mais rica e para muito mais gente via Internet

Há outras barreiras além da banda larga e do computador. Há o
problema da conexãoda rede local, à Internet, que também custa caro. O Município de Sud
Mennucci-SP, o único no Brasil que oferece banda larga gratuita para acesso à Internet a seus
cidadãos, paga cerca de R$5.000,00 mensais para conectar o seu sistema Wifi, com os mais de 500
computadores conectados existentes no Município, mais de 400 deles na casa dos cidadãos. Trata-
se de uma capacidade de conexão de apenas 2,4 Mbps, o que tornou imperativo limitar a conexão
dos cidadãos ao máximo de 128 kbps por computador. No Brasil, há milhares de localidades
distantes onde não há, hoje, conexão possível e para as quais se deve pensar em uma solução.

Deve ser considerado, ainda, que não adianta conectar todas as escolas e
todos os alunos se não houver a produção de conteúdos de educação adequados à Internet,
treinamento dos professores, aquisição de novos equipamentos para as escolas, como a lousa
eletrônica, etc. Ou seja, há a necessidade de mudar toda a forma de ministrar o ensino. È uma
mudança cultural, difícil de ser implementada, mas necessária.

Outro aspecto importante é quanto aos serviços públicos. Os governos
deverão facilitar a vida dos cidadãos oferecendo via Internet todos os serviços que forem
passíveis de serem ofertados por esse meio. Para o País que tem alguns dos melhores sistemas
eletrônicos do mundo como o de votação eletrônica, o de declaração do imposto de renda e os
do sistema bancário, não será difícil ter sucesso em outras áreas. A administração ganhará em
eficiência, eficácia e economia e o cidadão terá melhores serviços. O fim, ou ao menos a
diminuição, das filas nos serviços públicos poderá, enfim, ser alcançado.

Quanto aos conteúdos nacionais oferecidos na Internet, o Brasil, até pela
barreira da língua, conta com oferta razoável. Quando se trata de conteúdos governamentais, por
certo há muito a melhorar, mas temos uns quantos exemplos bem sucedidos, como o sítio na
Internet da Câmara dos Deputados. O próprio Ministério da Educação já digitalizou dezenas de
softwares educacionais que poderão de imediato serem colocados na rede.

Em resumo, para o sucesso de uma política pública de universalização da
Internet é preciso que ela atue em diversas frentes, não bastando apenas disponibilizar o acesso.

Finalmente, para que o cidadão queira se conectar à Internet e
suportar alguns custos, como o do computador, impressora e papel, por exemplo, é preciso fazer
com que ele perceba claramente os benefícios que terá. Para a população de baixa renda essa
percepção não é assim tão óbvia. Se ela puder se comunicar por voz e por escrito, com economia
e qualidade, com melhoria da educação e de outros serviços públicos, com facilidade de
informação e entretenimento, o sucesso de uma Internet universalizada estará garantido.
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PRINCÍPIOS DE UMA INTERNET PARA TODOS

E qual é o modelo de uma Internet Pública que pressuponha o
atendimento daquela metade da população brasileira que não pode pagar a conta? Não
pretendemos apresentar um modelo acabado, apenas princípios, alguns deles já citados. São eles:

1 – Deve haver no País uma Internet Pública, não no sentido de que sua
propriedade e direção sejam estatais, mas no sentido de que esteja ao alcance de todo o público.
Ela pode ter limitações em relação à Internet comercial. Não ao ponto, porém, de torná-la quase
inútil.

2 – Deve haver a reserva de uma faixa de radiofreqüência para a
exploração da Internet Pública, para ser concedida em comodato a quem for explorar os serviços.

3 – Um Plano Nacional de Banda Larga do Governo Federal deve ser
editado, o qual não deve se limitar à Internet Pública, mas visar também a expansão da Internet
comercial e da concorrência.

4 – O serviço deve ser ofertado a toda a população e ser passível de ser
acessado no domicílio. Os que podem pagar podem ser estimulados a isso com a oferta de
conexões de maior capacidade e outros serviços.

5 – A melhor organização é a nível local. As outorgas devem abranger
um município ou um grupo pequeno deles.

6 – Deve ser prevista a possibilidade de haver subsídios do Fust, da
União, dos Estados e dos municípios para a implantação da Internet Pública.

7 – Deve ser prevista a sustentabilidade do funcionamento da Internet
Pública, seja com a venda de publicidade, de conexões de maior capacidade ou outras receitas.

8 – Apenas nos casos indispensáveis, como em localidades muito
pequenas, deve haver subsídios para o funcionamento da Internet Pública.

9 – Sempre que possível, a outorga deve ser feita a empresas. Mas pode
ser feita a fundações e outras entidades sem fins lucrativos ou a municípios e estados.

10 – Deve haver regras claras, anteriores à outorga, para permitir que as
empresas se candidatem a explorar a Internet Pública onde houver rentabilidade.

11 – A União deve investir na infra-estrutura de conexão à Internet de
todas as localidades brasileiras. As companhias elétricas, por exemplo, são proprietárias de
grandes redes de fibra ótica não utilizada, que pode ser aproveitada. Como essa infra-estrutura vai
conectar milhares de pequenas localidades no Brasil, que não seriam atendidas comercialmente, a
sua manutenção em funcionamento deve merecer um subsídio permanente da União.
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12 – A LGT e a Lei do Fust devem ser modificadas para permitir o uso
dos recursos do Fust na universalização da banda larga para acesso à Internet e de outros serviços
de telecomunicações prestados em regime privado.

ACERTOS E ERROS DA REFORMA DAS TELECOMUNICAÇÕES DE 1995/98

A reforma de 1995/98 atirou no que viu e acertou no que não viu. A
grande expansão deu-se, não no telefone fixo, que saiu de 13 milhões em 1995 e chegou aos 39
milhões de telefones em serviço em 2002 e estagnou, mas na telefonia móvel, que, com 1,4
milhões de telefones em 1995, deve terminar o ano de 2006 com 100 milhões de telefones. Isso
ocorreu contra todos os prognósticos, pois, quando se fez a reforma, foi a telefonia fixa que
contou com dispositivos legais detalhados, regime público, contratos, obrigações de
universalização, tarifas reajustáveis anualmente, além da previsão de um fundo, o Fust, destinado
exclusivamente à sua universalização. Mas foi a telefonia móvel que deu o grande salto. Ninguém
imaginou, durante a reforma de 1995/98, que ela tivesse a expansão que teve. Um dispositivo
praticamente acidental, mais que a grande reforma feita, porém, foi a maior das causas dessa
expansão. O sistema tarifário criado com o desmembramento das empresas de telefonia móvel da
fixa, ainda no tempo da Telebrás estatal, que se pensava definido apenas para equilibrar as rendas
entre os dois setores, acabou dando origem a uma grande transferência da receita da telefonia fixa
para a móvel, decorrente das ligações fixo-móvel, transferência essa que, em grande parte,
financiou a expansão da telefonia móvel.

Isso não significa, porém, que a telefonia móvel tenha promovido a
universalização do telefone que a telefonia fixa não conseguiu fazer. A telefonia móvel não está
presente em 48% dos municípios brasileiros, os menores. E mesmo quando se fala da residência
das pessoas, o telefone móvel não está presente em 21 dos 53 milhões de domicílios brasileiros.3

Ou seja, o dever do Poder Público de “garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações,
a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas”  isto é, a universalização dos serviços de
telecomunicações – conforme previsão do inciso I do artigo 2º da LGT (Lei nº 9.472, de 1997) -
ainda está por ser cumprido.

O Fust não conseguiu fazer a universalização prevista, apesar de ter
arrecadado cerca de 5 bilhões de reais  em 6 anos. E um dos motivos foi porque a universalização
da LGT foi concebida para o telefone. Seriam precisos, porém, muito mais que esses 5 bilhões
para colocar o telefone fixo em cada um dos 27,5 milhões de domicílios que, segundo a PNAD –
2005, não o possuem. Sem falar que o telefone viria acompanhado da tarifa básica mensal e da
tarifação das ligações que excedessem a franquia de 100 pulsos mensais. Mesmo que instalados,
esses telefones seriam desligados no mês seguinte, a não ser que o Fust pagasse a conta, algo

                                                          
3 Dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios 2005 - IBGE
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impossível em face de sua arrecadação. Ou seja, o modelo de universalização do telefone fixo
previsto na LGT jamais funcionaria no Brasil. Poderia funcionar num país onde os excluídos
fossem menos de 10% da população, não onde são mais de 50%.

Claro que universalizar a Internet também tem um custo e os excluídos
são até em maior número que os do telefone. Os recursos do Fust também não serão suficientes,
mas, a instalação de um ponto de Internet custa bem menos que a de um telefone, especialmente
com os sistemas sem fio, e os benefícios são bem maiores. Além disso, na Internet, não há a
tarifação por tempo de ligação. Tudo isso justifica um maior esforço orçamentário dos governos.

O “FUST” EM OUTROS PAÍSES

Os recursos do Fust, tido como milionários, principalmente por nada ter
sido empregado e ser muito citada sua arrecadação acumulada, não são tão espetaculares assim,
especialmente quando se considera as necessidades da população. No Brasil, a fonte principal é a
incidência de 1% nas contas dos serviços de telecomunicações. Na Malásia, a incidência é 6%,
conforme aponta o estudo da GSM Association “Universal Access: how mobile can bring communications
to all”. Outros percentuais de incidência: Índia e Colômbia: 5%, Tailândia: 4%, Ucrânia,
Nicarágua, Marrocos e República Dominicana: 2%, Paquistão: 1,5%; Argentina. África do Sul,
Indonésia, Paraguai, Peru e Venezuela: 1%.

O percentual de incidência adotado pelo Brasil é igual ao menor adotado
por países que instituíram fundos de universalização.

UMA OUTRA UNIVERSALIZAÇÃO

Um dos momentos nos quais a sociedade apontou a superior importância
da Internet, o primeiro consignado em lei, foi quando o Congresso Nacional aprovou a Lei do
Fust (Lei nº 9.998. de 17 de agosto de 2000), O Projeto de Lei que deu origem à lei foi
encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional com cerca de meia dúzia de
dispositivos, que tratavam da sua criação e das fontes de receita.  As aplicações eram as da LGT,
ou seja, a universalização do telefone. O Congresso Nacional, ao fazer um maior detalhamento,
fez uma importante sinalização, ao estabelecer diversas aplicações referentes à Internet. Manteve,
infelizmente, o artigo primeiro do projeto do Poder Executivo, que transcreve dispositivos da
LGT que remetem à universalização do telefone fixo e em regime público.

Criou-se, então, um monstro hermafrodita, com cabeça de telefonia fixa
e corpo de Internet o que ajuda a explicar porque não se conseguiu, até hoje, aplicar nenhum
centavo dos recursos do Fust.
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Porque, então, a Lei do Fust, não foi reformulada? Diversas coisas
contribuíram para isso. Primeiro porque a LGT ganhou uma aura dogmática e, assim, imune a
mudanças. O segundo motivo, a superior importância da Internet, só ficou óbvio para todos há
bem pouco tempo. A inércia do Governo também é uma causa que encontra explicação na
razoável complexidade do assunto. Mais, o Ministério das Comunicações, no atual Governo, teve
três ministros em três anos, o que não favoreceu a definição, continuidade e implantação de uma
política. Perdeu-se muito tempo, ainda, no Governo e na Anatel, com a discussão equivocada
sobre se, ao invés de mudar a lei para possibilitar a aplicação dos recursos do Fust em serviços
prestados em regime privado, não era melhor criar um serviço para a prestação de serviço de
acesso à Internet em regime público. O uso dos recursos do Fust para fazer superávit primário
também foi um motivo importante. Mais fácil que cortar gastos em projetos em andamento é não
permitir o início de novos projetos, como os que aplicariam recursos do fundo.

Hoje, sem dúvida, o melhor emprego dos recursos do Fust é na difusão
da banda larga no País. O Ministério das Comunicações está estudando a edição de um Decreto
presidencial para reinterpretar a Lei do Fust e “destravar” os seus recursos, possibilitando seu uso
também em serviços prestados em regime privado.  É uma possibilidade, já que, como dissemos,
a Lei do Fust prevê o uso de seus recursos em Internet. Além disso, o inciso 1º do artigo 2º da
LGT diz que é dever do Poder Público “garantir, a toda a população, o acesso às
telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis”. Isso é, garantir a universalização de serviços de
telecomunicações, e não apenas de um.  Se o Governo colocar o seu peso numa interpretação
assim, é possível que seja aceita, embora pareça muito provável o recurso à justiça contra ela.

A PROPOSTA DA DEPUTADA LUIZA ERUNDINA

A alternativa mais segura para possibilitar o emprego dos recursos do
Fust também em serviços prestados em regime privado, é a mudança da LGT e da Lei do Fust, o
que deixaria as coisas mais claras. Esta é a proposta da Deputada Luiza Erundina como relatora
do Projeto de Lei nº 3.839, de 2000 e apensos.  No Substitutivo inicial oferecido, a Deputada
propõe a mudança das leis para possibilitar o uso dos recursos do Fust em todos os serviços de
telecomunicações e não apenas na telefonia fixa. Que serviços? Aqueles cuja importância for
maior para a sociedade. Hoje, é a Internet.

Enfatizando a importância da Internet, propõe que o Fust subsidie a
instalação de redes locais, com ênfase para as pequenas localidades. Estabelece a outorga de
serviço e de freqüências, previamente reservadas, para que as prefeituras implantem uma Internet
Pública.
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Prevê que o Ministério das Comunicações possa firmar convênios com
os estados, Distrito Federal e municípios para que esses apliquem recursos do Fust, com base em
projetos aprovados por aquele Ministério.

Determina, ainda, que a Anatel estabeleça um plano de numeração e
outras regras, para viabilizar a comunicação de voz via Internet.

Na Audiência Pública realizada em 17 de maio de 2006, para debater os
projetos e o Substitutivo apresentado, a Deputada Luiza Erundina informou que desejava receber
sugestões para o aprimoramento do Substitutivo e que iria requerer a realização de um Seminário
na Câmara dos Deputados para estudar mais profundamente o assunto.

A HORA DA AÇÃO

Em conclusão, a tecnologia está aí, há as verbas do Fust, a necessidade
existe. É hora de partir para a ação. Precisamos de uma política pública para massificar o acesso à
Internet no Brasil. É necessário definir um Plano Nacional de Banda Larga que estabeleça as
políticas públicas para a difusão da Internet entre todos os brasileiros. Experiências interessantes
há muitas, dezenas só no Brasil. São extraordinárias, produziram magníficos resultados. Sud
Mennucci-SP, Piraí-RJ, Mangaratiba-RJ, Ouro Preto-MG, Macaé-RJ, Praia do Pipa-RN, Parintins-
AM, Barreirinhas-MA, Acessa São Paulo (Governo do Estado de São Paulo), Agência Estadual de
Tecnologia da Informação do Governo do Estado de Pernambuco, etc., etc.

Agora chega de experiências. A hora é de aproveitar os conhecimentos
adquiridos e universalizar a Internet, fazendo com que haja uma “Internet para Todos” os
brasileiros, inclusive para os que não podem pagar a conta mensal. É hora de fazer uma outra
grande reforma. Se a reforma de 1995/98 foi do telefone, essa é a hora da reforma da banda larga.
Ela, certamente, não precisará de toda a energia gasta na reforma de 1985/1988, embora seus
resultados venham a ser, possivelmente, mais importantes. Enfrentará, porém, a resistência dos
setores afetados negativamente pelas mudanças, muitas já em curso, mas que serão aceleradas pela
reforma.


	PAGINA_INICIAL_BIBLIOTECA_DIGITAL.pdf
	Página 1


	titulo: POR QUE E COMO UNIVERSALIZAR A INTERNET
	Nome do autor: Vilson Vedana
	Data: 2006


