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SUMÁRIO

À medida que a humanidade emerge na chamada Era do Conhecimento,
evidencia-se a importância da universalização das tecnologias da informação para o
desenvolvimento econômico e social das nações. As redes de telecomunicações de alta capacidade
desempenham papel significativo nesse cenário, pois proveem o suporte necessário para a
disseminação do conhecimento. Nesse contexto, aumenta a responsabilidade das autoridades
instituídas em criar medidas de estímulo à massificação da banda larga no País.

Considerando essa realidade, neste trabalho pretendemos apresentar
alternativas de políticas públicas para a universalização do acesso à Internet no País, mediante a
expansão das redes de alta velocidade.

Assim, o estudo contém uma análise sobre o estágio de desenvolvimento
da banda larga no Brasil e no mundo, a descrição do marco regulatório que rege a atividade no
País e um exame sobre os principais fatores que obstam a popularização do serviço. Em
complemento, descreve as soluções tecnológicas que possuem maior potencial para alavancar o
crescimento do número de conexões à rede mundial de computadores.

O trabalho aponta ainda alternativas de políticas públicas disponíveis
para que o serviço possua cobertura em todo o território nacional, fundamentado na avaliação das
experiências internacionais sobre o assunto e nas contribuições de especialistas do setor de
telecomunicações apresentadas durante o seminário "A Universalização do Acesso à Informação
pelo Uso das Telecomunicações", realizado pelo Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica, em setembro deste ano. Dessa análise, resulta uma avaliação do mérito das medidas
examinadas, considerando as dificuldades e riscos para sua implementação, bem como o alcance
das soluções apontadas.

 Levando em consideração o papel do Congresso Nacional e do Governo
Federal na formulação de diretrizes e na execução do nascente plano nacional de banda larga, o
estudo elenca, na forma de Indicação legislativa, um conjunto de recomendações a serem
encaminhadas ao Poder Executivo com o objetivo de delinear propostas que, em nosso
entendimento, são imprescindíveis para o cumprimento da meta de universalizar o acesso à
Internet no País.
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ALTERNATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA A BANDA LARGA

José de Sousa Paz Filho

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico foi responsável por
uma verdadeira revolução no mercado das telecomunicações no Brasil e no mundo. O serviço
telefônico, que até a década passada ainda era privilégio de poucos, tornou-se acessível a todas as
camadas da população. No Brasil, essa transformação ocorreu em razão da conjunção de dois
fatores principais: o barateamento das tecnologias da informação e comunicação e a adoção de
uma política pública que priorizou a ampliação da oferta dos serviços de telefonia.

Passados mais de doze anos da promulgação da LGT1, o cenário das
telecomunicações brasileiras demonstra sinais de passar por mudanças estruturais. Na década
passada, o principal foco das ações do Poder Público estava centrado nos serviços de voz, até
então considerados aqueles de maior interesse para a sociedade brasileira. Hoje, com o avanço da
convergência tecnológica, a telefonia continua a exercer papel preponderante no mercado, mas a
banda larga emerge rapidamente como o serviço de maior potencial de crescimento.

A importância da banda larga explica-se principalmente pelo fato de ser o
único serviço de telecomunicações verdadeiramente convergente. Diferentemente dos demais
serviços, por meio da banda larga é possível acessar a Internet, realizar comunicação de voz,
trocar mensagens, descarregar vídeos, assistir programações audiovisuais e executar toda sorte de
aplicações eletrônicas.

Do ponto de vista econômico, o serviço pode constituir-se em
ferramenta importantíssima de suporte para o crescimento do País. De acordo com estudo
elaborado pela McKinsey2 em 2009, um aumento na penetração da banda larga de 10% tem o
potencial de acarretar um acréscimo de 0,8 a 1,4% no PIB dos países da América Latina. Em
números absolutos, o mesmo incremento na penetração do serviço pode elevar o PIB em 50 a 70
bilhões de dólares na região, bem como gerar de 1,1 a 2,7 milhões de novos empregos. O Banco
Mundial projeta números similares aos apontados pela McKinsey: segundo a entidade, nas nações

                                                          
1 Lei Geral de Telecomunicações – Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
2 McKinsey&Company. Mobile broadband for the masses: regulatory levers to make it happen. Fevereiro de 2009.



6

em desenvolvimento, um aumento de 10% nas conexões em banda larga sugere um crescimento
de 1,38% no PIB3.

No âmbito social, os benefícios potenciais do serviço também são
imensos. Por intermédio da banda larga, é possível desenvolver programas de educação a
distância, atividades de telemedicina, controle de tráfego, ações de segurança pública, serviços de
utilidade pública e programas de governo eletrônico, dentre uma miríade de aplicações possíveis.

Os avanços proporcionados pela banda larga ao segmento da
comunicação social também são expressivos. A natureza libertária da Internet, associada ao
desenvolvimento tecnológico, introduziu alternativas simples e de baixo custo de comunicação de
massa4, contribuindo sensivelmente para a pluralidade das fontes de informação e a disseminação
de novas ideias.

Diante desse quadro revolucionário proporcionado pelas novas
tecnologias, cabe ao Poder Público a adoção de medidas capazes de canalizar o potencial do
serviço de banda larga em benefício do desenvolvimento econômico e social e da democratização
do acesso ao conhecimento no País. Por esse motivo, pretendemos neste trabalho estudar
alternativas de políticas de telecomunicações para a universalização5 do acesso à informação.

Para tanto, é imprescindível introduzir algumas questões essenciais
relacionadas à matéria, tais como: quais ações já foram tomadas pelo Poder Público e pelo setor
privado para promover a oferta do serviço de banda larga no País? Quais foram os resultados
obtidos? Como maximizar o uso dos recursos tecnológicos disponíveis, tais como as redes
cabeadas já existentes e o espectro de radiofrequências? Qual é o custo da universalização da
banda larga? Quais são os entraves da legislação vigente que dificultam a democratização no
acesso à banda larga? Quais são as alternativas tecnológicas e regulatórias disponíveis para acelerar
o processo de infoinclusão? Qual é o papel do Estado e do setor privado no desenho e na
implementação de uma política de inclusão digital?

Neste trabalho, não temos a pretensão de responder a indagações tão
complexas como as que se apresentam, mas apenas estimular a reflexão sobre elas. E, a partir de
possíveis respostas a algumas dessas questões, pretendemos apresentar nossa parcela de
contribuição na construção de uma política nacional de universalização da banda larga.

                                                          
3 World Bank. Information and Communications for Development 2009. Extending Reach and Increasing Impact. Washington DC,
2009.
4 A proliferação de blogs e “emissoras de rádio” na Internet ilustram como a rede mundial de computadores é capaz
de oferecer soluções de baixo custo para a disseminação de informações a um número ilimitado de potenciais
leitores/ouvintes.
5 Cabe ressaltar que, de acordo com o art. 64 da LGT, o conceito de universalização é aplicável somente aos serviços
prestados em regime público, ou seja, o STFC operado pelas concessionárias de telefonia fixa. Porém, esse é o
sentido estritamente legal da expressão. Assim, desconsiderando o rigor jurídico, é possível empregar indistintamente
os termos “universalização” e “massificação”.
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2. CENÁRIO DA BANDA LARGA

2.1 Cenário mundial

Em 2009, a União Internacional de Telecomunicações – UIT –
apresentou o estudo “Medindo a Sociedade da Informação – O Índice de Desenvolvimento das
Tecnologias da Informação e Comunicação”6, com o objetivo de oferecer aos responsáveis pela
elaboração de políticas públicas uma importante ferramenta para acompanhar o progresso
empreendido em nível global para reduzir o fenômeno da exclusão digital.

No intuito de oferecer parâmetros para a análise comparativa do
desenvolvimento da sociedade da informação em todo o planeta, a UIT instituiu o Índice de
Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação – IDI. Esse índice visa
capturar o nível de avanço das TICs7 em mais de 150 nações e comparar o progresso alcançado
entre 2002 e 20078.

O IDI é composto de três subcomponentes – os índices de: a) acesso e
infraestrutura, b) uso e intensidade de uso e c) habilidade. O indicador de acesso, com peso de
quarenta por cento no IDI, considera o número de acessos fixos e móveis por cem habitantes, a
banda (em bits/segundo) por assinante de Internet, a proporção de residências com computador
e o percentual de domicílios com acesso à Internet. O subíndice de uso, também com peso de
quarenta por cento, leva em conta a concentração de usuários de Internet, de Internet em banda
larga9 fixa10 e de banda larga móvel11. Por último, com peso de vinte por cento, o indicador de
habilidade considera o nível relativo de analfabetismo adulto e de presença nos níveis
educacionais médio e superior.

Os resultados obtidos pela UIT revelam que, no período de 2002 a 2007,
a diferença dos níveis de disseminação das TIC entre os países desenvolvidos e as nações em
desenvolvimento permaneceu elevada, embora com leve tendência à redução. O relatório
apontou ainda que essa diferença é muito mais pronunciada no segmento da banda larga:

                                                          
6 União Internacional de Telecomunicações. Measuring the Information Society – The ICT Development Index, 2009.
7 Tecnologias da Informação e Comunicação.
8 O posicionamento do Brasil no estudo elaborado UIT será apresentado em seção posterior deste trabalho.
9 Banda larga é considerada pela UIT como o acesso à Internet à velocidade mínima de 256 kbits por segundo, em
uma ou ambas as direções.
10 Segundo a UIT, a banda larga fixa inclui acesso via modem cabo, DSL, fibra ótica e outras tecnologias fixas, tais como
acesso à Internet via satélite, LANs Ethernet, WLAN e WiMax, e exclui o acesso à Internet mediante redes de
telefonia celular.
11 Segundo a UIT, a banda larga móvel inclui os assinantes de redes de telefonia celular com acesso à comunicação de
dados à velocidade mínima de 256 kbit por segundo, em uma ou mais direções, mediante o uso de tecnologias como
W-CDMA, HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO e CDMA 2000 1xEV-DV,  independentemente do dispositivo utilizado
para acesso à Internet (computador de mão ou portátil, telefone celular, etc,). Esses serviços são tipicamente
referenciados como 3G ou 3.5G.
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enquanto a penetração de banda larga fixa no mundo desenvolvido é de quase vinte por cento,
nas economias em desenvolvimento esse índice é de apenas dois por cento. Porém, o estudo
indica expectativa de aceleração da popularização da banda larga em função da expansão das
redes de banda larga móvel, cujo índice de penetração nos países em desenvolvimento já se
aproxima de um por cento.

O relatório aponta ainda que a forte correlação entre o nível de
desenvolvimento nacional das TICs e o nível de renda da população está se tornando mais
pronunciada com o passar dos anos, o que sugere a necessidade da implementação de políticas
públicas orientadas à popularização das novas tecnologias.

O estudo também institui o Índice de Cesta de Preços de TICs, que visa
acompanhar mudanças nas tarifas cobradas para serviços considerados básicos pela UIT. O índice
baseia-se nos preços cobrados para os serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e acesso à
Internet em banda larga, com dados coletados diretamente pela UIT dos anúncios publicados
pelas operadoras de telecomunicações em seus sítios na Internet entre janeiro e setembro de
2008. Os preços foram apresentados no relatório de três formas distintas: a) em números
absolutos, considerando o dólar como moeda de referência, b) em valores absolutos
parametrizados em função do valor de Paridade de Poder de Compra12 ajustado, e c) como um
percentual do Produto Nacional Bruto13 per capita.

O exame comparativo do índice de preços demonstra que, enquanto os
preços cobrados na prestação dos serviços de telefonia fixa são relativamente baratos na maioria
dos países pesquisados, as tarifas de banda larga fixa ainda possuem preços proibitivos nas nações
em desenvolvimento, constituindo-se, assim, no maior impeditivo para a popularização das TICs.
Esse é um dos motivos pelos quais a telefonia móvel alcançou o patamar de quase cinquenta por
cento de penetração nos países em desenvolvimento em apenas dez anos, enquanto o número de
usuários de banda larga ainda é de pouco mais de dois por cento.

Outra conclusão importante apresentada no relatório diz respeito à
correlação inversa entre o nível de renda dos países e o preço cobrado pelas TICs, sobretudo em
relação à banda larga, o que confirma a importância da implantação de políticas públicas para
reduzir o valor das tarifas desse serviço. No entanto, o estudo ressalta que há exceções quanto a
essa correlação, apontando para a existência de países de renda relativamente baixa que praticam
preços acessíveis de TICs, como resultado de ações oficiais para concessão de subsídios,
prestação direta do serviço pelos governos, adoção de medidas para atrair investimentos privados
e criação de ambiente favorável à competição.

                                                          
12 Purchasing Power Parity – PPP –, índice estabelecido pelo Banco Mundial. A parametrização pelo fator PPP provê
uma medida do custo de um dado serviço levando em consideração poderes de compra equivalentes entre países.
13 Gross National Income – GNI.
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2.1.1 Projetos nacionais de universalização de banda larga

Em passado recente, diversas nações adotaram medidas de grande
impacto para estimular a disseminação da banda larga. Grande parte das ações governamentais
anunciadas foi inserida no contexto de políticas anticíclicas de enfrentamento à crise econômica
mundial que eclodiu no segundo semestre de 2008. Nesse sentido, países como Estados Unidos,
Austrália e China elegeram a massificação do acesso à Internet como instrumento imprescindível
para a recuperação das economias nacionais.

A Tabela 2.1 ilustra algumas iniciativas adotadas pelos governos de
diversos países para estimular a expansão dos serviços de banda larga. O detalhamento das
medidas adotadas por algumas dessas nações será abordado a seguir.
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Tabela 2.114 – Iniciativas nacionais para ampliação do acesso à banda larga.

País Descrição sucinta da iniciativa
Alemanha Meta do governo estabelecida em 2009 prevê que: a) até 2010, todos os domicílios terão banda larga de pelo menos 1 Mbps; b) até 2014, 75% dos lares terão

banda larga com velocidade mínima de 50 Mbps. O investimento previsto é da ordem de 150 milhões de euros.
Austrália Projeto proposto em 2008 prevê a instituição de empresa com participação majoritária do Estado para instalação de redes de fibra ótica para cobrir 90% das

residências do país com acesso de 100 Mbps. Os demais restantes serão cobertos com acesso via rádio. O custo estimado é de trinta e três bilhões de dólares
para os próximos oito anos.

Canadá Programa governamental de 2009, orçado em 211 milhões de dólares, estabelece como meta a instalação de banda larga em áreas rurais.
China O governo anunciou que, até o final de 2009, 99% das vilas disporão de acesso à Internet.
Coreia do Sul Meta do governo fixada em 2009 prevê o aumento de velocidade de banda larga para 1 Gbps até 2012. O custo da iniciativa é de 890 milhões de dólares.
Estados Unidos Plano estabelecido em 2009 prioriza a extensão do serviço a áreas rurais e demais localidades com atendimento deficiente. O projeto está orçado em 7,2 bilhões

de dólares.
Finlândia Programa finlandês de 2008, estimado em 200 milhões de euros, pretende levar banda larga de 1 Mbps a todos os domicílios até 2010. Até 2016, a velocidade

será estendida para 100 Mbps. Foi o primeiro país a declarar legalmente que o uso da banda larga, com velocidade mínima, é um bem comum, e que deve estar
disponível a todos

França Em 2008, o governo estabeleceu como meta a conexão de 4 milhões de domicílios com fibra ótica até 2012.
Grã-Bretanha Programa anunciado em 2009 prevê a destinação de recursos da ordem de 200 milhões de libras para cobertura dos 15% dos domicílios que ainda não contam

                                                          
14 Fontes: a) Roberto Pinto Martins. Apresentação do Ministério das Comunicações no Seminário “A Universalização do Acesso à Informação pelo uso das Telecomunicações”,
realizado pela Câmara dos Deputados em setembro de 2009; b) Revista eletrônica Telessíntese, edições nº 207 e 213, agosto e outubro de 2009, respectivamente; c) The
Information Technology and Innovation Foundation (ITIF). Explaining International Broadband Leadership, maio de 2008. Página 6; d) Australian Government – Department of Broadband,
Communications and the Digital Economy.
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com acesso à Internet em velocidades a partir de 2 Mbps.
Japão Plano proposto em 2009 estimado em 395 milhões de dólares prioriza o atendimento de áreas rurais com banda larga.
Portugal Programa estabelecido em 2009 e orçado em 800 milhões de euros prevê a concessão de subsídio para a instalação de redes de fibra ótica para 1,5 milhão de

domicílios. O governo pretende alcançar penetração de banda larga domiciliar de 50% até 2010.
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2.1.1.1 EUA

Ao tomar posse, em 2009, o presidente norte-americano Barack Obama
anunciou a implementação de um programa para universalizar o acesso à banda larga, com ênfase
no atendimento às zonas rurais do país. O valor orçado para o projeto foi estimado inicialmente
em mais de sete bilhões de dólares.

Porém, há expectativa de que o governo adote medidas mais abrangentes
com o objetivo de estimular o aumento da velocidade das conexões em banda larga, sobretudo
após a divulgação de relatório da OCDE que aponta que, em 2007, a velocidade média de
download em banda larga no país era de 4,9 Mbps, enquanto no Japão e na Coreia do Sul esse
índice era de 63,6 e 49,5 Mbps, respectivamente15.

A FCC considera que a expansão das redes de banda larga representa um
desafio similar ao enfrentado pelos norte-americanos quando da implantação das primeiras
infraestruturas de eletricidade e de transporte ferroviário. Por esse motivo, a instituição tem
trabalhado no sentido da elaboração de um plano de banda larga com o objetivo de aumentar a
qualidade e a velocidade dos enlaces, promover o desenvolvimento das indústrias locais de
telecomunicações e de tecnologia e gerar empregos e crescimento da economia.

No entanto, o governo tem declarado que as políticas públicas para o
setor devem ser focadas não no financiamento direto da construção de infraestruturas de acesso à
Internet, mas em incentivos para que operadoras privadas construam e administrem suas próprias
redes.

2.1.1.2 Austrália

Encontra-se em andamento na Austrália a formatação de uma parceria
público-privada, com participação majoritária do governo, para a construção de uma
infraestrutura nacional de banda larga com cobertura de noventa por cento das residências do
país. O custo estimado para a iniciativa é de cerca de trinta e três bilhões de dólares para os
próximos oito anos16.

O projeto prevê a instalação de acessos com velocidades de até 100
Mbps, cem vezes mais do que as taxas médias utilizadas atualmente nos domicílios e instituições
privadas australianos. Ao todo, 8,2 milhões de residências serão cobertas com fibra ótica,
enquanto as restantes possuirão conexão sem fio, a um custo médio de 3,5 mil dólares por

                                                          
15 The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF). Explaining International Broadband Leadership, maio de 2008.
Página 6.
16 Fonte: Australian Government – Department of Broadband, Communications and the Digital Economy.
Disponível no sítio http://www.dbcde.gov.au/communications/national_broadband_network.
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domicílio. Estima-se ainda que a iniciativa será responsável pela criação anual de 25 mil novos
empregos durante um período de oito anos17.

O programa prevê o estabelecimento de uma empresa para construção e
operação da rede, com investimento inicial orçado em 6,7 bilhões de dólares. Decorridos cinco
anos do início da operação de toda a rede, o governo pretende transferir o controle da
infraestrutura para o setor privado. A ação governamental deverá se ater à oferta de capacidade
no atacado; o acesso ao usuário final ficará a cargo de empresas privadas.

Em momento preliminar, foram previstos estudos com o objetivo de
apresentar propostas de mudanças legislativas e regulatórias necessárias para a implantação da
rede, bem como de medidas para estimular a atração de investimentos privados para o setor.

2.1.1.3 Grã-Bretanha

Em junho de 2009, o governo britânico anunciou plano para promover a
universalização da banda larga até 2010, mediante o uso de uma parcela das verbas atualmente
destinadas à BBC18 e de outros recursos tributários. Segundo informações da agência Reuters, o
programa deverá receber recursos da ordem de 200 milhões de libras, e será responsável pela
cobertura dos quinze por cento dos domicílios britânicos que ainda não contam com acesso à
rede mundial em velocidades a partir de 2 Megabits por segundo19.

2.1.1.4 China

Nos últimos cinco anos, a China investiu quase 7 bilhões de dólares em
serviços telefônicos e banda larga rural em 130 mil vilas. De acordo com dados divulgados pelo
Ministério da Indústria e Informação Tecnológica, até o final de 2009, 99,8% das vilas disporão
de telefonia e 99% de acesso à rede mundial de computadores. O plano prevê ainda que as
operadoras de telecomunicações deverão disponibilizar aos usuários bancos de dados sobre
agricultura em 10 mil cidades20.

A meta proposta pelo governo chinês é arrojada, uma vez que hoje há
somente 87 milhões de internautas nessas localidades – ou seja, menos de 12% da população rural
do País. A realidade nos centros urbanos é mais favorável: 95% das cidades possuem banda larga,
e 98%, Internet. Além disso, há 300 milhões de usuários conectados à rede mundial. Quanto às

                                                          
17 Fonte: Australian Government – Department of Broadband, Communications and the Digital Economy
(http://www.minister.dbcde.gov.au/media/media_releases/2009/022).
18 British Broadcasting Corporation.
19 Fonte: Guia das Cidades Digitais (http://www.guiadascidadesdigitais.com.br/site/pagina/governo-promete-
banda-larga-universal-para-2010).
20 Revista eletrônica Telessíntese, edição nº 217, de 28 de agosto de 2009.
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zonas rurais, no entanto, cabe ressaltar que a banda larga sofreu uma expansão de 60% somente
em 2008.

2.2 Cenário brasileiro

2.2.1 Informações setoriais

O mercado de banda larga no País revela expressiva expansão ao longo
dos últimos anos (Gráfico 2.1). De 2000 a 2009, o número de assinantes do serviço21 elevou-se de
apenas 123 mil para 12,1 milhões.

Dentre os fatores que contribuíram para o aumento do número de
acessos está a implementação de políticas públicas de redução do preço ao consumidor dos
microcomputadores. A ação governamental nesse sentido foi consolidada principalmente sob a
forma da Lei do Bem – Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 –, que reduziu a zero as
alíquotas da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre a comercialização, no
varejo, de equipamentos de informática com valor inferior a R$ 2,5 mil.

Gráfico 2.122 – Evolução do número de acessos do Serviço de Comunicação Multimídia, em milhares

O número de cidades atendidas com banda larga também já é
significativo. De acordo com levantamento realizado pela Telebrasil, mais de sessenta por cento

                                                          
21 Foram considerados apenas os acessos do Serviço de Comunicação Multimídia. Portanto, não foram incluídos os
assinantes do Serviço Móvel Pessoal que dispõem de banda larga, entre outros.
22 Fonte: Apresentação do Superintendente de Serviços Privados da Anatel, Jarbas Valente, na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, em 07/07/09.
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dos municípios brasileiros com população inferior a 5 mil habitantes já dispõem do serviço
(Gráfico 2.2).

Gráfico 2.223 – Percentual de municípios atendidos por banda larga, por faixa populacional

Se considerarmos a banda larga móvel, a penetração do serviço no País
alcança patamares e potencial de crescimento ainda mais expressivos. Segundo dados da Anatel24,
em julho de 2009 já havia 1,9 milhão de assinantes do SMP25 que dispunham de terminais com
tecnologia WCDMA-3G, com possibilidade de acesso à Internet em alta velocidade. Ademais,
estudo realizado pela Ericsson e o Yankee Group26 aponta que, ao final de 2009, o País contará
com 4,6 milhões de assinantes do serviço de telefonia móvel de terceira geração, dos quais 76%
possuirão modems USB, o que representará um contingente de 3,5 milhões de usuários.

Estudo semelhante elaborado pela Huawei em parceira com a consultoria
Teleco também prevê crescimento significativo da banda larga móvel. O relatório indica que já
em 2011 essa tecnologia superará a banda larga fixa em números de acesso. Revela ainda que a

                                                          
23 Fonte: Cesar Rômulo Silveira Neto. Apresentação da Telebrasil no Seminário “A Universalização do Acesso à
Informação pelo uso das Telecomunicações”, realizado pela Câmara dos Deputados em setembro de 2009.
24 “Mapa do Novo Cenário850 do SMP , de 23/06/2009”. Disponível em
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=228549&assuntoPublica
cao=Mapa%20do%20Novo%20Cenário%20do%20SMP%20&caminhoRel=Cidadao-Telefonia%20Móvel-
Dados%20do%20SMP&filtro=1&documentoPath=228549.pdf. Consultado em 01/08/09.
25 Serviço Móvel Pessoal (serviço de telefonia celular).
26 3G Mobile Broadband Penetration And Usage – Brazil.
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banda larga móvel deverá crescer 70% no País até 2014, alcançando mais de 60 milhões de
acessos, via modem e celular27.

Apesar das estatísticas que demonstram a trajetória de expansão do
acesso à banda larga, causa preocupação a constatação de que a taxa de crescimento do serviço
passou a ser declinante a partir de 2004 (Gráfico 2.3). Portanto, em se mantendo a atual tendência
de crescimento, é provável que a retomada da aceleração do número de acessos ao serviço venha
a demandar a adoção de medidas governamentais complementares de incentivo à popularização
da Internet.

Gráfico 2.328 – Evolução da taxa de crescimento do número de acessos do Serviço de Comunicação Multimídia

2.2.2 O Brasil no cenário internacional

De acordo com relatório elaborado pela UIT29, em 2007 o Brasil possuía
3,5 assinantes de banda larga fixa por cem habitantes (Gráfico 2.4). Para a banda larga móvel, esse
índice era de 1,2. São indicadores extremamente inferiores ao de países de elevado nível de
desenvolvimento, como a Coreia do Sul, que possui penetração de banda larga fixa e móvel de
30,5 e 48,6 assinantes por cem habitantes, respectivamente.

Mesmo se comparado a países com nível de desenvolvimento equivalente
ao brasileiro, o País não ocupa posição de destaque. Enquanto na banda larga fixa a densidade de

                                                          
27 Fonte: sítio Teletime (http://www.teletime.com.br/News.aspx?ID=146236).
28 Fonte: Apresentação do Secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Roberto Pinto Martins,
no Seminário “A Universalização do Acesso à Informação pelo uso das Telecomunicações”, realizado pela Câmara
dos Deputados em setembro de 2009.
29 Measuring the Information Society – The ICT Development Index. UIT, 2009.
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assinantes é inferior a de países como China, México e Argentina, na banda larga móvel, o Brasil é
ultrapassado por nações como África do Sul e Venezuela.

Gráfico 2.430 – Penetração de banda larga fixa e móvel em países selecionados (2007).

2.2.3 Preços praticados

Em que pese o sensível incremento no acesso à banda larga verificado
nos últimos anos, algumas questões relativas à prestação do serviço ainda merecem atenção
especial das autoridades brasileiras. Uma delas se refere aos altos preços cobrados, principalmente
nas localidades em que não há concorrência na prestação do serviço.

No que concerne aos preços ao consumidor final (Tabela 2.2), os valores
praticados são superiores à capacidade de pagamento da maioria da população (Tabela 2.3). Os
dados apresentados na Tabela 2.3 demonstram que apenas cerca de metade das famílias brasileiras

                                                          
30 Idem. Página 93. Dados da Argentina, China, Índia, Rússia e Uruguai referentes ao número de assinantes de banda
móvel por 100 habitantes indisponíveis.
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dispõem de renda disponível para pagar o plano de serviço de banda larga de 1 Mbps de menor
valor praticado no mercado. Assim, considerando as limitações de renda da população, ao menos
em curto prazo, é impossível falar em universalização do acesso à banda larga sem a adoção de
políticas públicas destinadas a atender essa finalidade.

Um exemplo que se contrapõe a esse quadro ocorre no mercado de
telefonia móvel. Após a entrada em operação dos planos pré-pagos, a penetração do serviço
cresceu vertiginosamente, tendo alcançado a marca dos 154,6 milhões de assinantes em abril de
200931. Essa expansão decorreu, fundamentalmente, do baixo custo do serviço para o usuário
final – o ARPU32 do SMP no País em 2008 era de apenas 15,7 dólares mensais33.

Outra conclusão extraída da Tabela 2.2 é a de que, nos grandes centros
urbanos, onde as operadoras de TV a cabo e de MMDS passaram a prestar o serviço de banda
larga nos últimos anos, os valores praticados são menores em relação às localidades de menor
porte. Nestas regiões, há pouco apelo comercial para a prestação do serviço, de maneira que
apenas as concessionárias de telefonia fixa demonstram interesse em ofertá-lo. Isso se explica, ao
menos em parte, pelo fato de necessitarem de investimentos marginais na última milha34 para
disponibilizarem o serviço. Nas pequenas localidades e nas zonas rurais, no entanto, nem mesmo
as concessionárias de telefonia estão dispostas a ofertá-lo.
                                                          
31 Fonte: Anatel.
32 Acrônimo de “Average Revenue perUuser”, ou receita média por usuário. Para o caso de firmas que auferem receitas
exclusivamente da prestação de determinado serviço a usuários finais, esse conceito expressa o dispêndio médio dos
assinantes do serviço.
33 Fonte: sítio Teleco (informação disponível em http://www.teleco.com.br/comentario/com266.asp).
34 A "última milha" é o denominação dada à conexão existente entre a rede de distribuição da operadora de
telecomunicações e o domicílio do assinante. Conforme abordaremos posteriormente neste estudo, há diversas
tecnologias de última milha utilizadas pelas prestadoras: fio de cobre, fibra ótica, redes sem fio, etc.
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Essa disparidade repete-se nos preços cobrados no atacado. De acordo
com o Ato nº 50.065, de 28 de abril de 2005, da Anatel, os valores mensais mínimo e máximo35

de referência de Exploração Industrial de Linha Dedicada – EILD36 – aplicáveis às operadoras
detentoras de Poder de Mercado Significativo – PMS37 – são de R$ 828,00 e R$ 6.776,0038,
respectivamente.

                                                          
35 De acordo com o Regulamento de Exploração Industrial de Linha Dedicada (Anexo à Resolução nº 402, de 27 de
abril de 2005), os preços de referência mínimo e máximo referem-se, respectivamente, a valores cobrados para
enlaces na mesma área local e em áreas locais distintas com distâncias superiores a mil quilômetros. Para distâncias
intermediárias, o Regulamento estabelece os respectivos valores de referência.
36 De acordo com o Regulamento de EILD (Anexo à Resolução nº  402, de 27 de abril de 2005), EILD é definida
como a “modalidade de Exploração Industrial em que uma Prestadora de Serviços de Telecomunicações fornece a
outra Prestadora de Serviços de Telecomunicações, mediante remuneração preestabelecida, Linha Dedicada com
características técnicas definidas para constituição da rede de serviços desta última”. Na prática, a EILD expressa a
oferta de capacidade de comunicação de dados no atacado.
37 Diz-se que uma operadora dispõe de PMS quando ela é capaz de determinar preços de forma discricionária no
mercado.
38 Para a velocidade de 2 Mbps, o valor de referência de instalação do enlace é de R$ 2.072,00, independentemente da
distância.
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Tabela 2.239 – Preços mensais de planos de banda larga, com impostos, em reais (velocidades em bits por segundo).

Operadora Localidade Tecnologia 200K 250K 300K 500K 600K 1M 2M 3M 4M 6M 8M 12M
Net SP/RJ capitais Cabo 69,90 104,90 139,90 239,90
Oi RJ capital ADSL 55,12 63,92 99,90 199,90
Oi RJ interior ADSL 53,50 76,40 149,90
Net Manaus Cabo 119,90
Oi Amazonas ADSL 219,90 429,90
Oi Ceará-interior ADSL 59,40 84,90 159,90
Claro RJ capital/interior 3G 59,90 84,90 119,90
Claro Manaus 3G 59,90

Tabela 2.3 – Renda disponível40 para consumo média mensal (em reais)41 42

2000 2002 2007 2013
1º Decil -149 -143 -148 -151
2º Decil -119 -117 -126 -128
3º Decil -93 -94 -107 -107
4º Decil -18 -24 -40 -37

                                                          
39 Fonte: sítios na Internet das operadoras. Pesquisa realizada em julho de 2009.
40 Considera-se renda disponível a diferença entre a renda familiar e as despesas familiares fixas, como aluguel, prestação de imóvel, condomínio, água e esgoto, energia e
telefone.
41 Adaptado de “Visão de Longo Prazo da Economia – FUNTEL – Projeto Sistema Brasileiro de TV Digital – Modelo de Implantação”, CPqD, 2004. Acessado em
05/08/2009, em http://www.itvproducoesinterativas.com.br/pdfs/relatorios/Visao_longo_prazo_economia.pdf.
42 Os dados referentes a 2007 e 2013 são estimativas.
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5º Decil 35 26 7 13
6º Decil 112 97 74 83
7º Decil 264 237 212 226
8º Decil 438 395 369 393
9º Decil 850 768 741 785
10º Decil 3.833 3.520 3.420 3.576
Total 515 470 451 476
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Em determinadas situações, no entanto, observa-se tendência pela
redução dos preços de banda larga. De acordo com dados do barômetro Cisco divulgado em
setembro de 2009, enquanto o preço cobrado pelas concessionárias de telefonia para a assinatura
do serviço de 128 Kbps estabilizou-se em R$ 49,90 entre junho de 2008 e junho de 2009, no
mesmo período, o preço da conexão de 20 Mbps caiu de R$ 487,50 para R$ 286,40. No mesmo
sentido, o serviço ofertado via cabo na velocidade de 200 Kbps caiu de R$ 52,90 para R$ 29,90.
Porém, para a velocidade de 8 Mbps, o preço aumentou de R$ 209,90 para R$ 239,90.

2.2.3.1 Efeitos dos preços sobre demanda de banda larga

A questão dos preços de banda larga é especialmente relevante porque,
em virtude das limitações de renda da população brasileira, o consumo do serviço é
extremamente sensível ao nível de preço praticado pelas operadoras. Pesquisa publicada em 2009
pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI-br –, sugere que apenas 21% das classes D e E
estariam dispostas a pagar até R$ 50,00 pela aquisição de acesso à Internet, que é inferior ao
menor valor praticado no mercado (Gráfico 2.5). Para a classe A, esse percentual sobe para 70%.
Porém, esse patamar de preço exclui 65% da população brasileira. Ainda segundo a pesquisa, a
inclusão de cerca de metade da população (53%) ocorre com um preço de conexão a partir de R$
30,00.

Gráfico 2.543 – Valor máximo declarado para aquisição de acesso à Internet (percentual sobre o total da população

com 16 anos ou mais)

                                                          
43 Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação no Brasil 2008, p.309. As entrevistas foram realizadas em área urbana.
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O levantamento do CGI.br mostrou ainda que 54% dos entrevistados
declararam o custo elevado dos serviços ou a indisponbilidade de recursos como maior razão para
a falta de conexão à Internet no domicílio44. Além disso, 17% apontaram a falta de
disponibilidade do serviço na localidade como elemento limitador do acesso à Internet (Gráfico
2.6). Nas áreas rurais, no entanto, esse índice é bem superior, atingindo o percentual de 27%.

Esses dados revelam que o objetivo de massificar a banda larga no País
dificilmente será alcançado em curto prazo se não houver a adoção de medidas governamentais
para a redução dos preços de acesso e de expansão do acesso ao serviço, sobretudo nas regiões de
menor apelo comercial.

Gráfico 2.645 – Motivos para a falta de acesso à Internet nos domicílios

2.2.3.2 Os preços cobrados no Brasil em relação ao cenário mundial

A questão dos altos preços dos serviços de telecomunicações no Brasil
foi abordada no relatório da UIT “Medindo a Sociedade da Informação – O Índice de
Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação”46,  publicado em 2009.

                                                          
44 Percentual sobre o total de domicílios que têm computador, mas não tem acesso à Internet.
45 Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação no Brasil 2008, p.93.
46 Measuring the Information Society – The ICT Development Index. UIT, 2009.
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O relatório da UIT aponta que, utilizando como referência os preços
relativos de contratação de um pacote básico do serviço de banda larga fixa, o Brasil encontra-se
posicionado em 77º lugar em um total de 150 países pesquisados47. Segundo o levantamento, o
preço do serviço no Brasil possui um peso relativo de 9,6% da renda per capita – na Índia, esse
índice é de 7,7%. O indicador brasileiro também é desfavorável em relação aos da Rússia,
Argentina e Chile, entre outros.

Ainda de acordo com a UIT, em termos absolutos, o preço cobrado pelo
serviço no Brasil é de US$ 47,3, enquanto na Índia esse custo é de apenas US$ 6,1, ou seja, quase
oito vezes menos (Gráfico 2.7). Da mesma forma, o preço da banda larga no Brasil é superior ao
cobrado em países como Rússia, México e África do Sul.

Gráfico 2.748 – Preço da banda larga fixa em países selecionados

                                                          
47 A lista é organizada em ordem crescente de percentual sobre a Renda Nacional Bruta per capita. O índice dá uma
noção do comprometimento da renda mensal do usuário com o serviço de banda larga.
48 Measuring the Information Society – The ICT Development Index. UIT, 2009..
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Os resultados do relatório causaram reação de autoridades brasileiras, que
argumentaram falhas nos dados utilizados pela UIT, sobretudo no que diz respeito ao preço da
banda larga praticada no País e ao valor da Renda Nacional Bruta per capita. Não obstante a
controvérsia em relação às informações apresentadas no relatório, é inegável que os preços de
banda larga praticados no Brasil ainda são muito caros e superiores à capacidade de pagamento
do brasileiro médio. Alguns dos principais fatores que contribuem para essa realidade – falta de
competição, regulação imperfeita e alta carga tributária – serão abordados a seguir.

2.2.3.3 Competição, regulação e preços

O Gráfico 2.8 expressa a distribuição empresarial no mercado de banda
larga. A leitura superficial desse diagrama pode levar à falsa conclusão da existência de razoável
concorrência no segmento, com a predominância de quatro grandes operadoras (Oi, Telefonica,
Net e GVT). Porém, não obstante o desenvolvimento de novas tecnologias e a disseminação de
ofertas conjugadas de serviço venham contribuindo para a diminuição da concentração nesse
mercado, o exame mais acurado do quadro revela a existência de forte concentração, caso
consideremos as diversas regiões do País, em separado. A título de ilustração, de acordo com
dados da Anatel de março de 2009, dos 4,46 milhões de acessos fixos de banda larga no estado de
São Paulo, 59% são providos por uma única operadora, a Telesp/Telefonica. No interior do
estado, essa participação é ainda maior: 67%. Fora de São Paulo ocorre realidade semelhante,
porém com amplo domínio da operadora Oi.
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Gráfico 2.849 – Distribuição empresarial no mercado do SCM, com percentual do número de acessos de cada

operadora – 1º Trimestre de 2009

Essa situação ocorre fundamentalmente porque as concessionárias de
telefonia fixa local conseguiram estender suas posições de dominância no STFC ao mercado de
banda larga em suas respectivas áreas de prestação de serviço do Plano Geral de Outorgas –
PGO50. A ausência de um mercado verdadeiramente competitivo acarreta prejuízos para o
consumidor, especialmente no que diz respeito aos preços cobrados pelo serviço.

Diversos exemplos são capazes de ilustrar os benefícios da competição
para os usuários. Para os serviços prestados ao consumidor final nos centros onde a concorrência
já está fortemente estabelecida, o preço cobrado pelo enlace de 1 Mbps é da ordem de setenta
reais. Nas localidades onde apenas as concessionárias de telefonia fixa prestam o serviço, o
mesmo enlace é ofertado ao preço de cento e cinquenta reais51. Para a oferta no atacado, a
situação é ainda mais crítica, conforme consta do levantamento divulgado em setembro de 2009
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
mostrado na Tabela 2.4.

                                                          
49 Fonte: Apresentação do Superintendente de Serviços Privados da Anatel, Jarbas Valente, na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, em 07/07/09.
50 A Telefonica é a concessionária de telefonia fixa local na região III do PGO (estado de São Paulo). Por sua vez, a
Oi é a concessionária nas regiões I e II, que abrangem todos os estados da Federação, excluindo São Paulo.
51 Fonte: José Antônio Guaraldi Félix. Apresentação da Net Serviços no Seminário “A Universalização do Acesso à
Informação pelo uso das Telecomunicações”, realizado pela Câmara dos Deputados em setembro de 2009.
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Tabela 2.4 – Preços dos valores de capacidade de transmissão de dados52

Valores Mensais – 1 Mbps – Mercado

Valores – Mercados sem competição ou com baixa competição

Referência Valor mensal médio de 1 Mbps (R$)

Licitação RNP 3.214,99

Licitação Serpro, Dataprev e ECT 2.342,40

Operadora Celular – preços mercado 1.796,00

Valores – Mercados competitivos

Referência Valor mensal de 1 Mbps (R$)

Infovia Brasília – Local – 1 Gbps 6,50

Rede RNP – 10 Gbps – RJ-SP-MG-DF 7,00

Rede RNP – 10 Gbps –BA-PE-CE 40,00

Rede RNP – 10 Gbps – Sul 41,00

Dataprev – 1 Gbps – RJ-SP-DF 136,00

Operadoras oferta – 1 lâmbda de 10 Gbps 19,50 a 38,00

Estimativa de infraestrutura de governo – RJ-SP-MG-DF

– 40 Gbps

21,00

Infraestrutura governo – valor adicional para 10 Gbps

em RJ-SP-MG-DF

2,00

No intuito de estimular a concorrência no setor das telecomunicações,
fazendo assim valer um dos mais importantes princípios da LGT – a competição –, a legislação
vigente prevê a existência de alguns instrumentos regulatórios. Um desses mecanismos é a
desagregação de redes53 das operadoras dominantes. Assim, uma das maneiras de incentivar a
entrada de novas operadoras no mercado de banda larga consiste em facilitar a estas o aluguel de
capacidade de comunicação de dados no atacado das operadoras que detenham PMS. Quando
dispõem do acesso a esse recurso a preços razoáveis, as entrantes têm facilidades para ofertar
serviços ao usuário final mediante o emprego de redes próprias de última milha, distintas daquelas
                                                          
52 Fonte: Rogério Santanna dos Santos. Apresentação do Ministério do Planejamento no Seminário “A
Universalização do Acesso à Informação pelo uso das Telecomunicações”, realizado pela Câmara dos Deputados em
setembro de 2009.
53 De maneira simplificada, a desagregação de redes consiste no arrendamento, no todo ou em parte, dos elementos
de rede de uma determinada operadora. Esse instrumento é utilizado para que uma operadora entrante que não
possua infraestrutura de telecomunicações própria possa ofertar serviços por meio do uso remunerado da rede de
outra operadora.
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operadas pelas empresas dominantes. Do ponto de vista econômico, essa possibilidade vem se
tornando a cada dia mais atraente em virtude da crescente oferta de equipamentos de
comunicação sem fio de baixo custo. No Brasil, inclusive já há experiências de prefeituras que
ofertam acesso gratuito à Internet baseadas em soluções desse gênero54.

O Regulamento de EILD determina que os preços de referência de
exploração de capacidade de comunicação de dados no atacado por operadoras que detenham
PMS serão estabelecidos com base nos custos do serviço. Porém, enquanto o modelo de custos
ainda não estiver operacional, o mesmo Regulamento imputa à Anatel a responsabilidade pela
afixação dos valores de referência. Assim, a morosidade da Agência em implementar a nova
sistemática é um importante fator inibidor da competição, na medida em que impede a oferta de
elementos de rede orientados a custo.

Outro aspecto regulatório digno de menção reside na inação do órgão
regulador em relação à abertura de novos editais para a exploração do serviço de TV a cabo. Com
o aumento da demanda por pacotes conjugados de serviço – TV por assinatura, telefonia fixo e
banda larga (o chamado triple-play) –, cresce a importância da tecnologia de cabo no incremento da
competição dos serviços de telecomunicações. Essa situação é potencializada pela manutenção
dos dispositivos legais que estabelecem óbices à prestação do serviço de TV a cabo por
concessionárias de telefonia fixa e empresas com capital majoritariamente estrangeiro55.

Em persistindo as vedações regulatórias e legais à prestação do serviço de
TV a cabo, as operadoras que dispõem do potencial para ofertar o triple-play por meio dessa
tecnologia são desestimuladas a investir em redes de comunicação, pois não poderão usufruir os
ganhos de escopo56 decorrentes da exploração conjunta dos três serviços.

Não obstante a última licitação para prestação do serviço de TV a cabo
tenha ocorrido em 2000, a participação relativa da tecnologia de cabo no mercado de banda larga
vem crescendo ao longo do tempo (Gráfico 3.1). A expectativa é a de que, com a abertura de
editais para prestação de TV a cabo em mais localidades, haja maior acirramento da competição
também no mercado de banda larga, tanto entre tecnologias quanto entre operadoras.

2.2.4 Aspectos tributários

Outro fator que contribui significativamente para elevar os preços
praticados no mercado de banda larga no País é a alta carga tributária incidente sobre o serviço.
Segundo pesquisa realizada pela GSM Association em 101 países, somente a Turquia e Uganda

                                                          
54 A título de ilustração, vide informações constantes do sítio http://www.sudmennucci.sp.gov.br/wifi/.
55 Essas restrições legais serão abordadas posteriormente neste trabalho.
56 Ganhos de escopo ocorrem quando é menos custoso para uma empresa produzir dois ou mais produtos
simultaneamente do que seria para produzi-los em separado.
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possuem tributação mais elevada que o Brasil no mercado de telecomunicações, considerando-se
como parâmetro a participação dos tributos incidentes no custo total do serviço57.

A Tabela 2.5 aponta a incidência de tributação sobre a receita bruta das
operadoras de telecomunicações, desconsiderando-se, entre outros tributos, o imposto de renda,
o preço público pago pela permissão de uso municipal e as taxas de fiscalização de instalação e
funcionamento do serviço (Fistel)58. O tributo de maior magnitude é o ICMS, cuja alíquota está
fixada em até 30%, em estados como o Pará e o Rio de Janeiro. Ao final, a carga tributária pode
atingir até quase 55% da receita bruta, que é invariavelmente transferida para os preços dos
serviços. O resultado é que o usuário de banda larga acaba por arcar com esse ônus tributário, o
que dificulta sobremaneira a inclusão digital da população de baixa renda.

Tabela 2.5 – Tributos incidentes sobre serviços de telecomunicações

 Tributo Base de Cálculo
ICMS 25%, 27% ou 30% sobre Receita Bruta
PIS 0,65% sobre Receita Bruta
COFINS 3% sobre Receita Bruta
FUST59 1% sobre Receita Bruta
Funttel 0,5% sobre Receita com Deduções60

A elevada carga tributária sobre os serviços de telecomunicações levou as
entidades representativas do setor a avaliarem o real impacto econômico das alíquotas praticadas
no Brasil sobre os preços cobrados pelos serviços. Tomando como referência o estudo elaborado
em 2009 pela UIT sobre o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação61, a
Telebrasil apresentou levantamento que demonstra que, se as empresas no Brasil fossem
submetidas à mesma carga tributária em vigor na Alemanha, o País seria reclassificado da 114ª
para a 42ª posição na relação de nações pesquisadas pela UIT no que concerne ao preço cobrado
pelos serviços de telecomunicações62. Embora o argumento suscitado pelas operadoras mereça
ressalvas63, é inegável que a carga tributária incidente sobre os serviços de telecomunicações
praticada no Brasil é muito elevada. Cabe ressaltar, no entanto, que essa não é uma realidade
somente do segmento de telecomunicações, pois diversas outras atividades econômicas são
submetidas a encargos fiscais de grande magnitude.

                                                          
57 Global Mobile Tax Review – 2006/2007. Deloitte Touche Tohmatsu e GSM Association.
58 Fonte: sítio Teleco (http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialtrib/pagina_5.asp).
59 Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000.
60 Receita com deduções calculada sem a incidência de ICMS, PIS e COFINS.
61 “Medindo a Sociedade da Informação – O Índice de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e
Comunicação”.
62 Fonte: Sítio Teletime (http://www.teletime.com.br/News.aspx?ID=144636).
63 Aplicar a carga tributária incidente em determinado país nos preços cobrados pelos serviços prestados em outra
nação pode gerar distorções na análise apresentada, pois aos demais países constantes da pesquisa não foi aplicada a
mesma sistemática. A título de ilustração, uma metodologia alternativa em relação à adotada pela UIT implicaria
considerar, para todos os países envolvidos na pesquisa, os preços livres de impostos.
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Cabe salientar que o ICMS representa significativa fonte de receitas para
os estados. Segundo levantamento apresentado pelo Instituto Germano Rigotto em 2009, cerca
de 11,8% do ICMS arrecadado pelos estados é oriundo dos serviços de telecomunicações64.
Embora em termos relativos essa taxa venha se mantendo praticamente inalterada ao longo dos
últimos oito anos, em números absolutos o incremento do valor arrecadado de ICMS do setor de
telecomunicações tem sido considerável (Gráfico 2.9).

Gráfico 2.9 – Série histórica do ICMS sobre serviços de telecomunicações

No intuito de reduzir a carga de impostos sobre o setor, algumas
unidades federativas – São Paulo, Pará, Distrito Federal e Rio Grande do Sul – optaram por
reduzir a tributação sobre a chamada “banda larga popular”, que objetiva tornar o serviço
acessível às populações carentes. Segundo decisão publicada no Diário Oficial da União em 8 de
abril de 2009, o Confaz autorizou a isenção do ICMS nessas localidades para os serviços de
comunicação de acesso à banda larga que se encaixarem no âmbito do Programa de Internet
Popular. Para tanto, o serviço deve custar até R$ 30,00, já incluso o preço dos equipamentos
utilizados, tais como o modem. Há expectativa de que a extensão dessa medida aos demais
estados, em conjunto com a continuidade das políticas públicas de estímulo ao acesso ao
computador, possam alavancar ainda mais os índices de inclusão digital no País.

Entretanto, os resultados iniciais das políticas de desoneração tributária
da banda larga popular não são animadores. O estado do Pará, embora tenha alterado sua
legislação de recolhimento de ICMS em abril de 2009 para adequá-la à autorização concedida pelo
Confaz, ainda não se beneficiou da medida, pois não há registro de oferta de serviços pelas

                                                          
64 Fonte: Instituto Germano Rigotto de Assuntos Tributários. Apresentação proferida pelo Deputado Germano
Rigotto no 53º Painel Telebrasil, em agosto de 2009, no Guarujá-SP.
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empresas com base nesse benefício. O argumento levantado é de que a redução do ICMS sobre a
prestação do serviço não é suficiente para assegurar rentabilidade ao negócio, uma vez que os
investimentos em equipamentos e rede não foram submetidos a regime similar. A inação justifica-
se ainda pelo temor das empresas em relação à migração de usuários da base já instalada para os
pacotes populares.

Porém, a decisão do estado de São Paulo, em outubro de 2009, de
aprovar regulamentação semelhante à adotada pelo Pará, em conjunto com a promessa de oferta
de plano popular de banda larga anunciada pela Telefônica, geraram expectativa de que a referida
renúncia tributária finalmente começará a gerar benefícios para a sociedade brasileira.

2.2.4 Velocidade de conexão

Embora as velocidades de acesso à Internet ofertadas pelas operadoras
de telecomunicações nos países desenvolvidos já tenham alcançado a casa das dezenas de
megabits por segundo, o mercado brasileiro e mundial ainda se encontra muito aquém dessa
realidade. A própria UIT, ao fixar parâmetros para comparar o preço cobrado pelos serviços de
banda larga prestados em diversas nações, tomou como referência a taxa de 256 Kbps. A FCC
norte-americana, por sua vez, adota o conceito de banda larga básica, que consiste no acesso à
rede mundial às taxas de de 768 kbps a 1,5 Mbps65.

No Brasil, dentre os assinantes do serviço de banda larga, as taxas
preponderantes estão na faixa de 512 Kbps a 2 Mbps (Gráfico 2.10). No entanto, observa-se uma
clara tendência pelo aumento da demanda por velocidades de conexão mais elevadas no País,
conforme ilustrado no Gráfico 2.11.

Tal tendência, que já se observa nos planos de investimento propostos
pelos países desenvolvidos, certamente precisará ser considerada quando da definição de uma
política nacional de banda larga, como também nas estimativas de investimentos necessários para
alcançar seus objetivos e metas.

                                                          
65 Revista eletrônica Telessíntese, edição nº 207, agosto de 2009.
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 Gráfico 2.10 – Percentual de acessos SCM no Brasil, segundo a velocidade de acesso – agosto/0966

Gráfico 2.1167 – Evolução do número de acessos fixos de banda larga em serviço por faixa de velocidade de

transmissão (em milhares)

                                                          
66 Fonte: Sistema de Coleta de Informações (SICI), da Anatel. Consultado em 01/agosto/09. Foram consideradas
apenas velocidades superiores a 64 Kbps.
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2.3 Regulamentação do serviço

De acordo com as normas estabelecidas pela Anatel, a banda larga fixa é
um serviço operado em regime privado, mediante outorga para prestação do Serviço de
Comunicação Multimídia – SCM68. Segundo o art. 128 da LGT, para os operadores de serviços
privados, “a liberdade será a regra, constituindo exceção as proibições, restrições e interferências do Poder
Público”.

Essa situação contrasta com a das operadoras de serviços de
telecomunicações em regime público – as concessionárias de telefonia fixa –, que são submetidas
a rigoroso controle pela Agência e a regras especiais de prestação69. Assim, as operadoras de SCM
não são sujeitas a obrigações de universalização do serviço, assim como o são as concessionárias
do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC70.

O SCM foi instituído pela Resolução n° 272, de 9 de agosto de 2001, da
Anatel, que foi concebida em resposta à demanda dos agentes econômicos pela criação de um
serviço de telecomunicações adequado ao ambiente de convergência tecnológica. A ideia foi
estabelecer uma nova licença com características convergentes, eliminando-se alguns serviços
existentes. Assim, da sua instituição, resultou a unificação dos regulamentos do Serviço Limitado
Especializado – SLE –, nas submodalidades de Rede Especializado e Circuito Especializado, e do
Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações – SRTT –, compreendendo o Serviço por
Linha Dedicada, o Serviço de Rede Comutada por Pacote e o Serviço de Rede Comutada por
Circuito.

De acordo com o art. 3º do Regulamento do Serviço de Comunicação
Multimídia – RSCM –, o SCM é um serviço de telecomunicações de interesse coletivo que
possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia –
sinais de áudio, vídeo, dados, voz e outros sons, imagens, textos e outras informações de qualquer

                                                                                                                                                                                     
67 Fonte: Telebrasil. O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil – Séries Temporais – 2008. Abril de
2009. Com dados do sistema SICI, da Anatel. Foram considerados apenas acessos com velocidades a partir de
64Kbps.
68 Há prestadoras que operam o serviço mediante autorização para prestação de outros serviços de telecomunicações,
como o Serviço Limitado Especializado e o Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações. A banda larga
móvel, por sua vez, é prestada mediante outorga para prestação do SMP, conforme será abordado a seguir.
69 Segundo a LGT, as prestadoras em regime público estão submetidas a condições regulatórias distintas em relação
às que operam em regime privado. Dentre elas, estão: a) cumprimento de obrigações de universalização e
continuidade (art. 79); regulação tarifária (art. 103); equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 108, § 4º);
reversibilidade de bens à União (art. 100); prestação do serviço mediante concessão ou permissão (arts. 83 e 118);
exclusividade para receber recursos do FUST (art. 79, § 2º); concessão de até vinte anos, prorrogável uma vez (art.
99); sujeição à intervenção da  União (art. 108); exigência de processo licitatório (arts. 88 e 119).
70 As concessionárias de telefonia fixa, além de deterem outorga para prestação do STFC, também são autorizadas a
prestar o serviço de banda larga mediante SCM. Ao prestar o STFC, a concessionária está submetida a regras mais
rígidas; para o caso do SCM, as regras são mais flexíveis. Assim, uma mesma concessionária pode estar submetida a
diferentes regimes de prestação de serviço.
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natureza – a assinantes dentro da área de prestação de serviço, mediante o emprego de qualquer
infraestrutura existente, seja ela própria ou de terceiros. Os assinantes, por sua vez, podem fazer
uso de qualquer tipo de terminal. Não obstante o SCM se destine à comunicação entre pontos
fixos, o RSCM não veda o uso nomádico71 do serviço. No que diz respeito ao plano de
numeração do SCM, embora o art. 5º do Regulamento preveja tal facilidade, a Anatel ainda não
expediu normatização nesse sentido. Essa restrição causa certo embaraço à expansão do serviço,
pois dificulta o estabelecimento da conexão entre usuários de banda larga, bem como entre
usuários do SCM e de outros serviços de telecomunicações.

Embora tenha sido idealizado com o propósito de agregar serviços, a
regulamentação do SCM estabelece diversas restrições a seus prestadores. Segundo o art. 66 do
RSCM, através das redes do SCM, não pode haver encaminhamento de tráfego telefônico
originado e terminado simultaneamente nas redes do STFC. Além disso, segundo o parágrafo
único do art. 3º do RSCM, há vedação ao fornecimento de transporte de sinais de vídeo e áudio
que possam ser distribuídos de forma simultânea para assinantes ou livremente recebidos pelo
público em geral, à semelhança dos serviços de televisão por assinatura e radiodifusão,
respectivamente. Por fim, o caput do art. 3º do RSCM veda a característica de mobilidade irrestrita
ao serviço. Em suma, a outorga para prestação do SCM não autoriza a operadora a executar
serviços semelhantes à telefonia fixa, telefonia móvel, televisão por assinatura e radiodifusão.

De acordo com informações disponíveis no sítio da Internet da Anatel, o
número de prestadoras licenciadas a operar o SCM em 17 de junho de 2009 era de 1.29172. O
valor anual da licença, por sua vez, é de nove mil reais73. No entanto, o pagamento da licença não
exime a prestadora da obrigação de adquirir o direito de uso de radiofrequências para os serviços
ofertados que demandem espectro.

Embora a prestação da banda larga fixa seja feita via de regra mediante
SCM, merece menção especial a operação da banda larga móvel por intermédio do SMP. De
acordo com o art. 4º do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal74, “SMP é o serviço de

                                                          
71 De forma didática, é possível classificar o uso dos terminais de telecomunicações em três categorias: móvel,
nomádico e fixo. O terminal móvel permite mobilidade ao assinante durante a comunicação. É o caso dos aparelhos
de telefonia celular. Por sua vez, o terminal nomádico permite que o usuário possa acessar o serviço de diversas
localidades; porém, não é assegurada a mobilidade durante a comunicação. Ocorre, por exemplo, quando um usuário
utiliza um mesmo computador para acessar a Internet tanto em casa quanto no trabalho, mas a conexão não é
mantida durante o trajeto entre esses locais. Por fim, o terminal fixo permite que um usuário se comunique a partir de
um ponto fixo. É o caso dos terminais de telefonia fixa. Cabe ressaltar que, na telefonia fixa, mesmo que o assinante
faça uso de um aparelho sem fio, o equipamento será considerado fixo, pois o usuário não poderá fazer uso da linha
e do terminal em localidade distinta da do seu domicílio.
72 Fonte: Anatel (http://sistemas.anatel.gov.br/stel/consultas/ListaPrestadorasServico/tela.asp?pNumServico=045).
73 Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo
Direito de Exploração de Satélite, aprovado pela Resolução nº 386, de 3 de novembro de 2004, da Anatel.
74 Anexo à Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, da Anatel.
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telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de

Estações Móveis para outras estações, observado o disposto neste Regulamento”.

Assim, a definição estabelecida em regulamento para o escopo do SMP é
extremamente ampla, haja vista não haver restrição à transmissão e recepção apenas de sinais de
voz por meio do serviço. Baseado nesse conceito, as operadoras de telefonia celular
disponibilizam hoje serviços móveis de comunicação de dados, inclusive acesso à Internet, que
não são passíveis de prestação via SCM, em virtude da regulamentação vigente.

2.3 Impacto econômico da banda larga

Desde o início desta década, os efeitos da banda larga sobre a economia
têm sido objeto de estudos. O que se pretende a partir dessas análises é aferir se a implantação
das redes de comunicação em alta velocidade é capaz de gerar reflexos na economia semelhantes
aos proporcionados por outras infraestruturas básicas, como rodovias, ferrovias e redes de
eletricidade.

Em primeiro lugar, o acesso à banda larga pode gerar benefícios
econômicos diretos para os indivíduos, à medida que permite o desenvolvimento de novas
habilidades pessoais, o acesso à maior diversidade de informações e a integração a redes sociais de
relacionamento. Além disso, a massificação do acesso à Internet foi responsável pelo fenômeno
da “democratização da inovação”75, decorrente do surgimento de uma “classe criativa” de
trabalhadores que encontraram na rede mundial uma oportunidade para o desenvolvimento de
seus talentos na geração de conteúdos e na criação de produtos e serviços inovadores, inclusive
mediante esforço cooperativo76.

Do ponto de vista das operadoras, há evidências de que a banda larga
tem forte impacto sobre a produtividade das empresas. Segundo o Banco Mundial77, os negócios
pela Internet proporcionaram um aumento das receitas da ordem de 79 bilhões de dólares na
França, Alemanha e Grã-Bretanha, além de contribuírem para uma redução de custos estimada
em 8,3 bilhões de dólares.

Além disso, as experiências de teletrabalho demonstram o potencial das
novas tecnologias para a melhoria da eficiência das prestadoras. Em 2004, a British
Telecommunications divulgou resultados econômicos relativos à decisão da companhia de manter
de 8,5 mil empregados trabalhando em casa, utilizando o recurso da comunicação via banda larga.
Segundo dados da operadora, a medida permitiu que a empresa economizasse 6 mil libras por ano

                                                          
75 Qiang, C, Rossotto, C e Kimura, K. Economic Impacts of  Broadband. World Bank. Information and Communications for
Development 2009. Extending Reach and Increasing Impact. Washington DC, 2009.
76 O desenvolvimento cooperativo de programas de computadores de código aberto ilustram essa situação.
77 Qiang, C, Rossotto, C e Kimura, K. Economic Impacts of  Broadband. World Bank. Information and Communications for
Development 2009. Extending Reach and Increasing Impact. Washington DC, 2009.
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por trabalhador com despesas de acomodação. Ademais, esses servidores apresentaram um
aumento médio de produtividade de 20% e ficaram em média apenas 3 dias por ano ausentes do
serviço por motivo de doença, contra a média de 12 dias usualmente aferida na indústria. Em
números globais, esses ganhos representaram economia de mais de 60 milhões de libras para a
operadora.

Da mesma forma, a Internet revolucionou as relações de consumo, ao
reduzir as distâncias entre fornecedores e clientes, os tempos de atendimento e os custos de
transação. Entre 2000 e 2003, as vendas de DVD cresceram 14,1 bilhões de dólares nos Estados
Unidos, e 9% desse incremento foram atribuídos às vendas on-line viabilizadas pelas conexões em
alta velocidade.

No que tange ao aumento da competitividade das comunidades, o
impacto da banda larga também é expressivo. Pesquisa realizada entre 1998 e 2002 nos Estados
Unidos revela que as comunidades que adotaram precocemente soluções de banda larga
experimentaram acréscimos mais expressivos no número de empregos e de novas empresas do
que aquelas que passaram a fazer uso da tecnologia de forma mais tardia.

Esse efeito é particularmente relevante em comunidades rurais. Em 2000,
o governo indiano lançou projeto de estímulo à infoinclusão em áreas rurais com o objetivo de
disponibilizar para agricultores o acesso a informações sobre previsão do tempo, preços
praticados em mercados próximos e técnicas modernas de plantio. O acesso à Internet possibilita
ainda o aumento da lucratividade dos agricultores, à medida que permite a eliminação de
intermediários em determinadas transações. Em 2008, o programa já alcançava mais de 40 mil
vilas indianas78.

Em relação ao impacto da banda larga sobre a economia, como um todo,
o Banco Mundial aponta como referência o caso da Coreia do Sul, cuja expressiva melhoria nos
níveis de eficiência econômica é atribuída, em grande parte, aos programas governamentais de
estímulo à disseminação das redes de alta velocidade.

A banda larga também possui grande efeito sobre o processo de inovação
tecnológica, visto que permite o desenvolvimento de redes de cooperação científica para a difusão
e a pesquisa de soluções em diversos campos do conhecimento, tais como biotecnologia e
nanotecnologia.

Sob o prisma quantitativo, há diversos estudos que buscam demonstrar,
por intermédio de modelos econométricos, a existência de correlação positiva entre o nível de
acesso à banda larga e o desenvolvimento econômico do País. Nesse sentido, o Banco Mundial
publicou recentemente relatório que sugere que um aumento de 10% na penetração do serviço
tem o potencial de alavancar um acréscimo de 1,38% no crescimento econômico das nações em

                                                          
78 Idem.
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desenvolvimento79. Em adição, segundo a instituição, o impacto da banda larga sobre os níveis de
crescimento é mais pronunciado do que aquele causado pelos serviços de telefonia fixa e móvel e
pelo acesso à Internet (Gráfico 2.11).

Gráfico 2.11 – Impacto econômico das Tecnologias da Informação sobre o crescimento das nações em

desenvolvimento80 81

3. TECNOLOGIAS DE BANDA LARGA DISPONÍVEIS

A banda larga, por sua natureza convergente, é um serviço passível de
prestação por inúmeras tecnologias. No Brasil, a tecnologia dominante ainda é o ADSL (Tabela
3.1), não obstante a tendência à diversificação verificada nos últimos anos (Gráfico 3.1). A seguir,
abordaremos alguns aspectos relacionados às tecnologias disponíveis de maior importância.

                                                          
79 Idem.
80 Fonte: Sistema de Coleta de Informações (SICI), da Anatel. Consultado em 01/agosto/09. Foram consideradas
apenas velocidades superiores a 64 Kbps.
81 O eixo vertical representa o percentual de incremento no crescimento econômico das nações em desenvolvimento
por aumento de 10% na penetração dos recursos de telecomunicações (telefonia fixa, telefonia móvel, Internet e
banda larga).
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0,81%

1,12%

1,38%
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Tabela 3.1 – Número de acessos SCM no Brasil, segundo a tecnologia utilizada – agosto/0982 83

Tecnologia Nº acessos %
xDSL84 8.495.552 72,2
Cabo 2.358.195 20,1

Spread Spectrum 240.282 2,0
FWA 33.159 0,3

MMDS 14.079 0,1
DTH 42.696 0,4
SAT 35.698 0,3

FTTH 19.238 0,2
PLC 8 0,0

Híbrido 137.189 1,2
Outras 383.448 3,3
TODAS 11.759.544 100,0

Gráfico 3.1 – Evolução da participação das tecnologias no mercado de banda larga fixa, considerando o número de

assinantes85

                                                          
82 Fonte: Sistema de Coleta de Informações (SICI), da Anatel. Consultado em 13/agosto/09. Foram considerados
apenas os acessos SCM com velocidade a partir de 64 Kbps.
83 Acrônimos: DSL: Digital Subscriber Line: FWA: Fixed Wireless Access; MMDS: Multichannel Multipoint Distribution Service
(acesso via microondas); DTH: Direct-to-Home (acesso via satélite); FTTH: Fiber-to-the-Home (fibra ótica); PLC: Power
Line Communications (acesso via redes de energia elétrica).



39

3.1 Redes cabeadas

3.1.1 xDSL

A tecnologia xDSL – a principal utilizada pelas concessionárias de
telefonia fixa para prestação da banda larga – abrange o maior número de assinantes no País.
Além disso, possui grande cobertura no território brasileiro, estando presente em 2.422
municípios. Essas localidades abrigam 145,5 milhões de habitantes, ou seja, 77,7% da população
brasileira. No entanto, cabe ressaltar que o serviço não está disponível em toda a área urbana dos
municípios, haja vista a inexistência de normas regulamentares que obriguem as operadoras a
cobrir por completo o município atendido86.

O predomínio das concessionárias de telefonia fixa nesse mercado
decorre de alguns fatores. Inicialmente, cumpre assinalar que um dos mais importantes ativos
legados pelas empresas do antigo Sistema Telebrás foram as redes de cobre de última milha. Ao
longo do período pós-privatização, essa infraestrutura revelou-se fundamental não só por servir
de suporte à prestação do serviço de telefonia fixa, mas também da banda larga.

Embora em termos absolutos tenham sido necessários investimentos de
grande monta para adequar tais redes à prestação da banda larga, o aporte de recursos das
concessionárias tem sido apenas marginal. Essa realidade contrasta com a das entrantes no
mercado, que foram obrigadas a arcar com o pesado ônus de construir redes paralelas
completamente novas. Além disso, ao adotar a estratégia de expansão do serviço de banda larga,
as concessionárias de telefonia fixa contaram com o diferencial de já dispor das maiores carteiras
de usuários de telefonia do País, o que facilitou a conquista de clientes para o novo serviço.

Por anos, o domínio absoluto das concessionárias no mercado de banda
larga não foi ameaçado em virtude da falta de competição intrarredes no segmento, não obstante
o compartilhamento de redes esteja previsto no ordenamento legal brasileiro desde a edição da
LGT87, em julho de 1997. A implementação prática desse dispositivo teria reduzido sobremaneira
o custo de entrada de novas operadoras nesse mercado, que não seriam obrigadas a arcar com o
custo de construir suas próprias infraestruturas de telecomunicações.

                                                                                                                                                                                     
84 xDSL ou sjmplesmente DSL é uma família de tecnologias que emprega a rede de telefonia fixa para comunicação
digital de dados. Quando a velocidade de recepção de dados pelo usuário (download) é superior à taxa de transmissão
(upload), a tecnologia é chamada de ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).
85 Fonte: Apresentação do Superintendente da Anatel, Jarbas José Valente, na Audiência Pública da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados de 07 de julho de 2009. Foram
considerados apenas os acessos ao Serviço de Comunicação Multimídia.
86 Fonte: Atlas Brasileiro de Telecomunicações 2008 – Teletime/Converge Telecomunicações.
87 Art. 155 da LGT: “Para desenvolver a competição, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo deverão, nos casos e condições fixados pela Agência, disponibilizar suas redes a outras prestadoras
de serviços de telecomunicações de interesse coletivo”.
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Na ausência de mecanismos efetivos de estímulo à desagregação de
elementos de rede, a competição na banda larga passou a se manifestar de maneira mais
pronunciada somente a partir de 2006 (Gráfico 3.1), com a emergência da oferta de serviços
conjugados (triple-play) pelas operadoras de TV a cabo.

3.1.2 Redes das operadoras de TV a cabo

O desenvolvimento tecnológico permitiu que redes construídas
originalmente para dar suporte a um determinado serviço pudessem ser adaptadas para a
prestação de serviços diversos – a chamada convergência de redes. Entre as principais
beneficiadas desse fenômeno, encontram-se as concessionárias de TV a cabo, que passaram a
marcar forte presença nos mercados de banda larga e telefonia fixa a partir de 2006.

Porém, a oferta do serviço de banda larga pelas operadoras de TV a cabo
ainda é uma realidade restrita apenas a localidades densas e habitadas por populações de alto
poder aquisitivo. Os serviços ofertados via cabo atendem a apenas 78 municípios88, não obstante
essas localidades abriguem as regiões mais populosas do País.

A baixa penetração territorial da tecnologia de cabo explica-se em razão
dos altos custos de implantação de rede. Conforme mencionado anteriormente, enquanto as
concessionárias de telefonia fixa já dispunham de redes de cobre instaladas em todos os
municípios do País, para operar o serviço de banda larga, as prestadoras de TV a cabo foram
obrigadas a instalar toda a infraestrutura de operação, desde o backhaul89 até a última milha.

3.1.3 Redes das concessionárias de energia elétrica

Da mesma forma que as concessionárias de telefonia fixa, as
concessionárias de energia elétrica dispõem de importante diferencial competitivo no que diz
respeito à operação do serviço de banda larga: a possibilidade de adaptação de redes cabeadas
preexistentes.

A prestação da banda larga pelas concessionárias de energia pode ser
viabilizada mediante o emprego da tecnologia PLC90, que se baseia no uso das redes elétricas para
transmissão de dados. A prestação da banda larga por intermédio do PLC possui a vantagem de
aproveitar-se da capilaridade da infraestrutura já existente, que cobre 98,2% dos domicílios do

                                                          
88 Fonte: Sistema de Coleta de Informações (SICI), da Anatel. Consultado em 22/setembro/09. O número
mencionado refere-se aos municípios com acessos de banda larga ofertados via cabo.
89 Infraestrutura de rede de suporte para conexão em banda larga. As informações (dados, voz, vídeo, etc)
transmitidas e recebidas pelo usuário na última milha são concentradas no backhaul da operadora.
90 Power Line Communication.
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País91. Além disso, a instalação de equipamentos no interior dos domicílios é extremamente
simples, uma vez que a conexão pode se dar nas próprias tomadas de energia elétrica da
residência do usuário.

Porém, assim como ocorreu com as companhias telefônicas, para prestar
a banda larga, as concessionárias de energia estão sendo obrigadas a promover adaptações em
suas redes. Além disso, para que as redes das concessionárias de energia possam se consolidar
como concorrentes efetivas no mercado de banda larga, ainda são necessários aperfeiçoamentos a
essa tecnologia com o objetivo de reduzir interferências em outros serviços de telecomunicações,
aumentar a robustez das conexões e assegurar o sigilo das comunicações. Em adição, é necessário
que a tecnologia seja submetida a experiências de larga escala, de maneira a tornar mais acessíveis
os preços dos equipamentos, bem como estimular a pesquisa de tecnologias mais eficientes.

No Brasil, o provimento de banda larga por meio dessa tecnologia ainda
encontra-se em estágio embrionário: em agosto de 2009, o sítio da Anatel apontava a existência
de apenas 15 acessos SCM mediante PLC. Isso decorre, dentre outros fatores, da ausência de
normatização dos serviços baseados em PLC até abril de 2009, quando foi expedida o
Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofrequências por Sistemas de Banda Larga por
meio de Redes de Energia Elétrica (BPL), pela Anatel.

Além disso, somente em agosto de 2009 a Aneel regulamentou a
prestação de banda larga através das redes elétricas92. Segundo o texto aprovado, o serviço não
poderá ser prestado diretamente pelas concessionárias de energia. Ademais, as solicitações de uso
das redes elétricas só poderão ser negadas em razão de limitação da capacidade, segurança,
confiabilidade ou violação de requisitos de engenharia.

No mundo, a massificação do uso da tecnologia também é incipiente. De
acordo com levantamento realizado pela OCDE em 15 países (incluindo Estados Unidos, Reino
Unido, Alemanha e Suécia)93, em 2007 havia pouco mais de 24 mil assinantes de banda larga via
BPL. Diante dessas considerações, ainda é impossível a realização de estudos conclusivos que
comprovem a viabilidade econômica do uso da tecnologia no País.

3.2 Tecnologias sem fio

As soluções de banda sem fio podem desempenhar papel
importantíssimo no processo de inclusão digital da população. Isso porque, por razões de ordem
técnica, a oferta de serviços prestados mediante tecnologias sem fio pode alcançar ampla

                                                          
91 Fonte: IBGE/PNAD 2006. Disponível em
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/sintese/tab6_3.pdf.

92 Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 375, de 25 de agosto de 2009.
93 Broadband over Power Lines (BPL): Developments and Policy Issues. OCDE, Junho de 2009.
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cobertura e a custos reduzidos em relação às soluções cabeadas, sobretudo em regiões de baixa
densidade populacional. Isso porque as tecnologias sem fio não exigem a instalação de redes
cabeadas (par de cobre, cabo coaxial, fibra ótica, etc) até a última milha, pois a comunicação entre
o backhaul e o domicílio do assinante pode ser feita através do espaço livre. A limitação,
entretanto, está na escassez de faixas de espectro disponíveis para essa finalidade.

Diante desse cenário, a UIT tem dedicado especial atenção nos últimos
anos ao reexame da destinação de diversas faixas de frequência com o objetivo de tornar mais
eficiente o uso do espectro. Com base nas orientações emanadas da instituição, países como os
Estados Unidos, ao finalizarem o processo de migração para a TV digital, optaram pela
destinação das faixas herdadas dos sistemas analógicos que foram desativados para aplicações de
comunicação em alta velocidade. O “dividendo digital”, além de possibilitar a arrecadação de
vultosos recursos para os cofres públicos, também contribui para a expansão dos serviços de
banda larga sem fio.

No Brasil, o processo de realocação de faixas espectrais também
encontra-se em estágio de franca discussão. A recente sinalização da Anatel em favor da alteração
da destinação da faixa de 2,5 GHz, a política anunciada pelo Ministério das Comunicações de uso
das frequências de 450 MHz em programas de inclusão digital em áreas remotas e o debate sobre
a destinação futura das faixas espectrais hoje utilizadas pelo sistema de televisão analógica são
apenas alguns dos assuntos que se encontram na ordem do dia das autoridades públicas e de
agentes da iniciativa privada.

3.2.1 MMDS94

O serviço de banda larga começou a ser prestado no Brasil em 1997,
mediante a utilização da tecnologia de comunicação de dados via microondas (MMDS). Na
ocasião, o retorno do serviço era realizado pela linha telefônica. As redes do MMDS também
foram pioneiras no provimento de serviço bidirecional, em 2001. Porém, com o decorrer dos
anos, o MMDS foi rapidamente superado por outras tecnologias na oferta de banda larga
(Gráfico 3.1), especialmente em razão do crescimento da base instalada de usuários que utilizam
ADSL e cabo. Atualmente, a prestação de SCM via MMDS está presente em 8 municípios95, onde
há 5,6 milhões de domicílios.

O principal fator que contribuiu para a estagnação do mercado de
MMDS consiste na ausência de estímulo regulatório à expansão do serviço. Arrasta-se por mais
de um ano a decisão da Anatel acerca da utilização da faixa de espectro originalmente destinada
ao MMDS para provimento de banda larga com equipamentos WiMax, tecnologia com potencial
de permitir a expansão da base de clientes e aumentar a competição no segmento.

                                                          
94 Multichannel Multipoint Distribution Service.
95 Fonte: Sistema de Coleta de Informações (SICI), da Anatel.
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A sinalização anunciada pela Agência em julho de 2009, porém, foi em
sentido inverso ao defendido pelas operadoras do MMDS, pois a proposta apresentada pelo
Conselho destina ao SMP a maior parte do espectro hoje conferida ao MMDS. Na prática, essa
estratégia inviabilizará a oferta conjunta de banda larga e TV por assinatura pelas operadoras de
MMDS, reduzindo sensivelmente a possibilidade de ampliação dos ganhos de escopo destas
companhias96.

Há, porém, outros fatores que contribuem para a redução da participação
do MMDS no mercado de banda larga. Um deles decorre da ausência de licitações para outorga
do serviço de MMDS97. Além disso, com a proliferação do serviço móvel de terceira geração, é
possível que a redução da participação do MMDS no mercado de banda larga sem fio se torne
ainda mais pronunciada. Concorre para a delineação desse cenário a possibilidade da oferta
integrada de voz e dados pelas operadoras de telefonia celular, que se constitui em importante
diferencial destas empresas.

3.2.2 Satélite

Não obstante a oferta de banda larga via satélite tenha potencial para
alcançar todos os municípios do País, alguns fatores obstam a popularização dessa solução. Em
primeiro lugar, os serviços prestados por meio de satélite são mais caros se comparados aos
operados mediante tecnologias como o xDSL. Além disso, as velocidades ofertadas pelas
operadoras são relativamente baixas, sobretudo se consideramos a crescente demanda dos
usuários por aplicativos que demandam grande capacidade de velocidade de conexão.

Do ponto de vista técnico, a principal limitação desta tecnologia é a
chamada latência, que representa o retardo na comunicação via satélite, que é da ordem meio
segundo. Embora a maioria das aplicações na Internet suportem atrasos dessa ordem, há aquelas
em que a demora não é admissível, como as que requerem reação imediata do usuário.

Portanto, considerando as limitações inerentes à tecnologia, o acesso em
banda larga via satélite normalmente é empregado em regiões em que não há outra infraestrutura
disponível para conexão à rede mundial em alta velocidade, tais como zonas rurais.

Segundo a Anatel, no Brasil, o número de acessos de banda larga via
satélite é de 207.57998, o que representa cerca de 2% do total.

                                                          
96 De acordo com a proposta apresentada pela Anatel, a banda de 190 MHz hoje destinada ao MMDS será fatiada da
seguinte maneira: 140 MHz para o SMP e 50 MHz para o MMDS e o SCM. Portanto, as operadoras de MMDS
disporão de apenas 50 MHz para o provimento conjunto de TV por assinatura e banda larga.
97 As últimas licitações para serviços de televisão por assinatura ocorreram em 2000.
98 Fonte: Sistema de Coleta de Informações (SICI), da Anatel. Consultado em 10/agosto/09. Os números mostrados
referem-se aos acessos de banda larga ofertados via DTH ou SAT mediante SCM, SRTT e demais serviços de
telecomunicações, excluindo-se o SMP.
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3.2.3 Redes das operadoras do SMP

Adicionalmente à oferta de comunicação de voz, o leilão das frequências
da terceira geração de telefonia celular estabeleceu as seguintes obrigações de cobertura de banda
larga móvel para as vencedoras do certame: a) até 2010, todas as capitais e as cidades com mais de
500 mil habitantes terão cobertura total99 do serviço; b) até 2012, todos os municípios com mais
de 200 mil habitantes deverão estar cobertos pela banda larga sem fio; c) até 2013, 50% dos
municípios com população entre 30 mil e 100 mil habitantes e 100% daqueles acima desta faixa
deverão ter o serviço disponível, e d) até 2016, pelo menos 60% dos municípios com menos de
30 mil habitantes deverão ter a tecnologia disponível100.

Dessa forma, ao final do processo, cerca de 3.800 municípios brasileiros
serão atendidos com os serviços de banda larga móvel. A implantação dessas metas terá grande
impacto sobre a massificação da oferta da banda larga no País. Em agosto de 2009, o universo de
municípios atendidos pela tecnologia 3G WCDMA era de 677, que abrangiam 63,5% da
população brasileira101.

Com a sinalização da Anatel de que em breve destinará grandes faixas de
espectro nas bandas de 450 MHz e 2,5 GHz para o SMP, a tendência é que as redes do Serviço
Móvel Pessoal tenham amplas condições de consolidar-se como importantes veículos de
comunicação de dados em alta velocidade no País, inclusive em áreas de baixa densidade
demográfica102.

3.2.4 CDMA450

A cobertura de serviços de comunicação em áreas remotas tem sido um
desafio para praticamente todos os países de dimensões continentais. Essa questão torna-se
especialmente relevante se considerarmos que, em geral, essas regiões possuem baixa densidade
demográfica e seus habitantes dispõem de limitado poder de compra. Como usualmente setenta
por cento do custo de capital na instalação de redes de comunicação sem fio são despendidos nas
redes de acesso (última milha), a viabilidade econômica do empreendimento depende de uma
concentração mínima de usuários. Por esse motivo, enquanto nos grandes centros urbanos
geralmente há múltiplas prestadoras de serviços,  nas zonas rurais, ou há apenas uma operadora
ou não há apelo comercial para a prestação do serviço.

                                                          
99 Cobertura total corresponde a 80% da área urbana.
100 Fonte: sítio da Anatel
(http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=15177).
101 Fonte: sítio Teleco, com dados das operadoras. Informação disponível no sítio
http://www.teleco.com.br/3g_cobertura.asp.
102 A hipótese de prestação do SMP na faixa de 450 MHz será abordada na seção seguinte.
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Nesse contexto, a tecnologia CDMA450 tem se destacado como
importante alternativa para projetos de atendimento a localidades remotas. Ela combina
características do CDMA2000, padrão competitivo de telefonia celular, com os recursos de uma
faixa de frequências de grande potencial, mas ainda pouco explorada comercialmente (450 MHz).

A primeira experiência de grande porte com o CDMA450 foi realizada na
Romênia, e desde então iniciativas semelhantes foram implementadas em países como México e
China. Uma das principais vantagens da tecnologia é que ela permite o uso de células de raio de
quase cinquenta quilômetros. Porém, uma das limitações do CDMA450 consiste na exigência do
uso de terminais com antenas de grande porte. Em determinadas situações, essa característica
acaba por restringir o uso de células com elevado comprimento de raio.

Para contornar esse problema, a maioria dos países que adotaram a
tecnologia optou pelo uso do modelo de comunicação sem fio fixa103 (wireless local loop – WLL).
Essa alternativa se justifica pelo fato de permitir que os terminais de usuário possam operar com
maior nível de potência, aumentando assim o alcance e a qualidade do sinal. Assim, amplia-se a
cobertura do sinal e o número de usuários atendidos, o que pode ser traduzido, em última
instância, em menores tarifas para o assinante do serviço.

3.2.5 WiMax, WiFi e outras tecnologias

A demanda por sistemas de comunicação sem fio tem feito emergir
tecnologias inovadoras como o WiFi e o WiMax. Em sua versão mais simplificada, os sistemas
WiFi são compostos por uma estação base sem fio ou ponto de acesso que provê conexão de
banda larga com terminais de usuário final a distâncias da ordem de poucas centenas de metros,
mediante o uso de faixas não licenciadas de espectro.

Em consonância com padrões internacionais, o Brasil também reserva
frequências nas faixas de 900 MHz, 2,4 GHz e 5,8 GHz para uso não licenciado. A
desnecessidade da obtenção de autorização de uso de radiofrequência perante a Anatel para
operação do serviço104 minimiza o custo de projetos que façam uso de soluções dessa natureza,
facilitando o emprego da tecnologia como alternativa para a implantação de redes de
comunicação de última milha de pequeno alcance. Entretanto, há limitações técnicas ao emprego
do WiFi, como a possibilidade de interferência por congestionamento no uso do espectro, que
pode acarretar prejuízos ao desempenho do sistema.

Em virtude do custo relativamente baixo dessa solução, tem-se
observado a crescente popularização do uso do WiFi para a oferta de acesso à Internet em sítios

                                                          
103 Nessa hipótese, os terminais serão nomádicos.
104 A inexigência da autorização de uso de radiofrequência não elimina a necessidade de obtenção de outorga para
prestação de serviço de telecomunicações, quando aplicável.
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públicos, como aeroportos, hoteis e universidades, bem como em pequenas comunidades de
localidades remotas.

Os sistemas construídos com base na tecnologia WiMax, por sua vez, são
capazes de prover serviços de banda larga com melhor desempenho em relação ao WiFi. Além
disso, há padrões desenvolvidos que permitem a operação de equipamentos com alcance da
ordem de dezenas quilômetros e em larga faixa espectral, utilizando espectro licenciado ou não
licenciado.

No Brasil, entretanto, o uso dessas novas tecnologias sem fio ainda é
incipiente e sujeito a incertezas. A título de ilustração, o WiMax, além de ser uma tecnologia ainda
em fase de consolidação, ainda encontra obstáculos de natureza regulatória. Embora a Anatel já
tenha certificado equipamentos WiMax para operar na faixa de 3,5 GHz, o mesmo não ocorreu
para a frequência de 2,5 GHz. Entretanto, ao sinalizar que ao menos uma parcela desta faixa
deverá ser destinada primariamente ao SCM105, a Agência aponta para a possibilidade da
disseminação do uso da tecnologia WiMax para aplicações de comunicação de dados em alta
velocidade.

4. CUSTO DA UNIVERSALIZAÇÃO DA BANDA LARGA

A elaboração de políticas públicas voltadas para a universalização da
banda larga demanda, inicialmente, a realização de estimativas sobre o déficit de acesso ao serviço
no País. Diante da enorme diversidade de variáveis a considerar e das limitações de informações
disponíveis sobre o mercado de banda larga, é possível abordar esse assunto sob diversas óticas.

Em um extremo, se considerarmos tão somente o lado da oferta, não
haveria necessidade de medidas adicionais para universalizar o serviço. Isso porque, a priori, não
haveria déficit na oferta do serviço, visto que a prestação da banda larga via satélite já está
disponível em todo o território nacional. Entretanto, os preços cobrados pelo serviço, as taxas de
conexão disponíveis e as limitações técnicas intrínsecas à tecnologia impedem que o critério da
oferta seja empregado de forma exclusiva para expressar o déficit de acesso ao serviço e,
consequentemente, o custo para universalizá-lo.

No pólo oposto, é possível considerar, como meta de universalização, a
disponibilização do acesso ao serviço a custos módicos a todos os domicílios do País, ou seja,
levar a banda larga aos mais de 50 milhões de domicílios (90% do total) que ainda não dispõem
do serviço (cenário 1 da Tabela 3.2). Essa abordagem também apresenta limitações, pois não leva
em consideração que: a) mais de 42 milhões de domicílios não possuem nem mesmo computador

                                                          
105 Fonte: Anatel. Disponível em
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=18660, consultado em
29/10/09.
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ou qualquer outro equipamento terminal que permita conexão à Internet em alta velocidade; b)
grande parte da população brasileira não está capacitada para operar computadores ou acessar a
Internet, e c) parcela significativa da população não tem interesse em se conectar à rede mundial
de computadores a partir de seus domicílios, seja porque não se sente atraída a utilizar o serviço,
seja porque já se considera atendida com o acesso disponibilizado em telecentros, lan-houses ou no
ambiente de trabalho, por exemplo.

Alternativamente, é possível empregar diversos outros parâmetros como
base para o cálculo do déficit no acesso à banda larga, conforme ilustrado na Tabela 3.2. Uma das
abordagens exploradas no diagrama utiliza como indicador o número de domicílios que não
acessam a Internet em virtude do custo, dentre os que possuem computador. Esse índice é da
ordem de 4% dos domicílios (2 milhões)106. A grande desvantagem de considerar esse número é
que ele não leva em conta o imenso contingente populacional que não tem acesso a computador,
seja pelo fator renda, seja pela inaptidão em utilizá-lo ou mesmo pelo desconhecimento dos
benefícios que ele pode proporcionar.

Tabela 3.2 – Déficit no acesso à banda larga

Déficit de domicílios
Cenário Déficit no acesso à banda larga107

% Milhões
1 Domicílios que não possuem banda larga108 89,6 50,5
2 Domicílios que não possuem computador com Internet109 82,0 46,2
3 Domicílios que não possuem computador110 75,0 42,3
4 Domicílios que não possuem computador devido ao custo111 56,3 31,7

5
Domicílios que possuem computador mas não acessam a Internet
devido ao custo112 3,8 2,1

Levando em consideração esses argumentos, uma abordagem mais
equilibrada seria estabelecer como meta a disponibilização do acesso ao serviço, a custo e taxas de
conexão razoáveis, a todos os domicílios que não possuem computador (cenário 3 da Tabela 3.2),
número que é da ordem de 42 milhões. Essa escolha se justificaria pelo fato de não haver sentido
em implementar uma política de massificação de acesso à banda larga dissociada do crescimento
da base instalada de computadores. Embora seja possível trabalhar com cenários mais ou menos

                                                          
106 Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação no Brasil 2008,  pp.120 e 123, e IBGE/PNAD 2007.
107 Não foram considerados os acessos à banda larga por meio da tecnologia de terceira geração de telefonia móvel.
108 Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação no Brasil 2008,  p.213, e IBGE/PNAD 2007.
109 Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação no Brasil 2008,  p.121, e IBGE/PNAD 2007
110 Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação no Brasil 2008,  p.120, e IBGE/PNAD 2007
111 Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação no Brasil 2008,  p.122, e IBGE/PNAD 2007.
112 Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação no Brasil 2008, p.120 e 123, e IBGE/PNAD 2007.
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abrangentes, o quadro apontado poderia ser utilizado para uma estimativa inicial do custo de
universalização da banda larga113.

O primeiro desafio para a consecução da meta de universalizar a banda
larga seria assegurar a oferta de capacidade de dados no atacado em todos os municípios do País.
Ao menos parcialmente, essa tarefa já está sendo cumprida em decorrência do cumprimento do
acordo firmado entre a União e as concessionárias de telefonia fixa por ocasião da troca de metas
do PGMU. Na ocasião, as empresas comprometeram-se a instalar infraestrutura de rede de
suporte para conexão em banda larga (backhaul) em todas as sedes dos municípios e locais ainda
não atendidos, de acordo com o seguinte cronograma114: quarenta por cento das sedes municipais
até 31 de dezembro de 2008; oitenta por cento até 31 de dezembro de 2009; e cem por cento até
31 de dezembro de 2010.

No entanto, a obrigatoriedade da instalação do backhaul não assegura a
oferta do serviço ao usuário final. Isso porque não há previsão regulamentar para que as
concessionárias sejam obrigadas a prestar a banda larga no varejo.

Além disso, a banda a ser disponibilizada pelas operadoras não é
significativa: para municípios de até 20 mil habitantes, a capacidade mínima a ser ofertada é de 8
Mbps nas respectivas sedes; para municípios até 40 mil, a capacidade mínima é de 16 Mbps; para
municípios até 60 mil habitantes, 32 Mbps, e para os demais municípios, 64 Mbps. O Decreto
dispõe ainda que, para as localidades não contempladas nas categorias anteriores que possuem
população inferior a 5 mil habitantes, a capacidade deverá ser de pelo menos 2 Mbps.

A prática de mercado indica que a capacidade de transmissão alocada
pela operadora para cada novo assinante de banda larga é de cerca de 50 Kbps. Assim, o número
de domicílios atendidos por um enlace de 8 Mbps é de 160. Tomando como referência uma
localidade de 20 mil habitantes, e considerando que o número médio de habitantes por domicílio
no Brasil é de 3,4115, a banda prevista no Decreto é capaz de atender a apenas 2,7% dos
domicílios da localidade.

Assim, embora o esforço do Poder Público em negociar as obrigações
previstas no Decreto seja digno de louvor, elas não serão suficientes para suprir as necessidades
de acesso à banda larga da população brasileira. Portanto, a massificação da Internet no País
demanda medidas complementares em relação às previstas no Decreto que estabeleceu a troca de
metas do STFC.

                                                          
113 Essa abordagem, porém, também desconsidera os fatores “b” e “c” mencionados anteriomente para o cenário 1.
114 Decreto nº 6.424, de 4 de abril de 2008.
115 Fonte: IBGE/PNAD 2007 (IBGE/PNAD 2007
(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/sintese/tab1_1.pdf e
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/sintese/tab6_3.pdf).
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Uma das alternativas para expandir o acesso à banda larga no País
consiste no uso dos recursos do FUST, fundo que, de 2001 a 2008, teve uma arrecadação média
de cerca de 850 milhões de reais116. Considerando que o preço mais barato ofertado no mercado
pela conexão de 1 Mbps é da ordem de 55 reais por mês, caso os recursos do FUST fossem
utilizados exclusivamente para custear o pagamento mensal do acesso à banda larga, somente 1,3
milhões de domicílios seriam atendidos. Logo, o uso do fundo para financiar o provimento do
serviço também não seria capaz de assegurar acesso universal à banda larga117.

Outro indicador que fornece uma noção sobre os elevados custos para a
expansão da cobertura do serviço de banda larga no País pode ser extraído do voto da
Conselheira da Anatel Emília Ribeiro no processo que aprovou a troca de metas do PGMU.
Segundo o parecer apresentado, o valor monetário das obrigações imputadas às concessionárias
alcança o montante de 793 milhões de reais. Considerando que os encargos impostos às
operadoras não incluem a disponibilização do acesso na última milha, e que o backhaul a ser
ofertado é capaz de atender apenas a pequena parcela da demanda potencial do serviço, conclui-
se que o volume de recursos necessários para assegurar a cobertura total do serviço no País
seguramente envolveria cifras da ordem de dezenas de bilhões de reais.

Na próxima seção, serão examinadas algumas alternativas possíveis para
viabilizar a universalização da banda larga.

5. EXAME DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DA

BANDA LARGA

De acordo com a LGT, apenas as operadoras de telecomunicações que
prestam serviço em regime público estão sujeitas a obrigações de universalização. Além disso,
apenas essas prestadoras estão habilitadas a receber recursos do FUST para implementar
programas de universalização. Portanto, como apenas o STFC é passível de prestação mediante
regime público, o ordenamento jurídico em vigor não prevê instrumentos que possibilitem a
imposição de obrigações de universalização da banda larga.

Ao mesmo tempo, a legislação vigente não impede a criação de políticas
públicas que tenham por objetivo massificar o acesso ao serviço por meio de incentivos e outros
mecanismos. Pelo contrário, a própria LGT, em seu art. 2º, determina que o Poder Público tem o
dever de “estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público em
benefício da população brasileira”.

                                                          
116 Fonte: Telebrasil, com informações da Anatel e do SIAFI. Informação disponível em
http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/pages13/10.1.html, acessado em 18/08/09.
117 Em seção posterior deste trabalho, serão examinadas outras alternativas possíveis para a universalização da banda
larga.
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Considerando essa realidade, apresentaremos a seguir algumas reflexões
sobre as alternativas disponíveis para promover a popularização da banda larga no País. Além
disso, abordaremos as alterações legais e infralegais necessárias para implementá-las, assim como
as dificuldades e riscos inerentes a cada proposta. Cabe salientar que as alternativas analisadas não
são necessariamente excludentes entre si, não podendo ser descartada, assim, a possibilidade da
adoção de um modelo híbrido para solucionar o problema da exclusão digital no País.

5.1 Criação de novo serviço em regime público

A questão da ausência de instrumentos à disposição do Poder Público
para impor aos agentes privados obrigações de cobertura da banda larga em regiões onde o
serviço não é atrativo do ponto de vista econômico vem sendo enfrentada pelo Poder Público
desde julho de 2001, quando a Anatel lançou o Edital de Licitação e do Regulamento de
Operacionalização do FUST com o objetivo de tornar realidade o programa conhecido como
“FUST Educação”118. Os vencedores do certame seriam responsáveis pela implantação de rede
de telecomunicações e pela instalação de 290 mil computadores com acesso à Internet nas 13 mil
escolas públicas de ensino médio e profissionalizante localizadas nas áreas de serviço do Plano
Geral de Outorgas – PGO.

O processo acabou gerando questionamentos judiciais, pois o programa
previa o uso de recursos do FUST para destinações não previstas expressamente na lei que
instituiu o fundo. Em resposta a consulta encaminhada pelo Ministério das Comunicações, o
TCU decidiu pela aprovação do Acórdão nº 1.107/2003, que, entre outras recomendações,
sugeriu a criação de novo serviço de telecomunicações prestado em regime público para que as
metas previstas na licitação pudessem ser alcançadas.

Fruto dessa decisão, a Anatel passou a examinar a viabilidade da criação do Serviço de

Comunicações Digitais – SCD –, destinado a prover soluções de inclusão digital em instituições de

ensino e saúde, entre outras entidades. A implementação prática dessa proposta, porém, nunca

prosperou.

No entanto, permanece válida a possibilidade de instituir-se um novo
serviço em regime público para popularizar a banda larga. Ademais, é possível vislumbrar a
arquitetura de um novo serviço público com características distintas daquelas propostas pelo
Tribunal de Contas da União. A título de ilustração, pode-se imaginar tanto um serviço de
abrangência nacional quanto o desenho de um novo conceito, em que as obrigações de

                                                          
118 Fonte: sítio da Anatel
(http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=27708&assuntoPublicac
ao=Começa%20licitação%20do%20Fust%20Educação%20para%20atender%20a%207%20milhões%20de%20aluno
s%20de%2013%20mil%20escolas%20públicas&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=biblioteca/releases/2
001/release_17_07_2001(3).pdf).
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universalização fossem restritas a determinadas localidades do País, de acordo com critérios de
elegibilidade baseados no IDH da região, por exemplo.

No cenário internacional, solução semelhante foi adotada na África do
Sul, onde são outorgadas licenças específicas para áreas inadequadamente servidas, no intuito de
expandir o acesso dos serviços de telecomunicações em regiões remotas119.

A possibilidade do estabelecimento de serviço em regime público com
abrangência territorial restrita, entretanto, não está prevista na legislação vigente, sendo
necessários ajustes na LGT para torná-la viável do ponto de vista jurídico. A sua maior vantagem
reside em reconhecer a existência de dois cenários absolutamente distintos no mercado de banda
larga – os grandes centros urbanos e as localidades remotas do País –, para então buscar soluções
específicas para as regiões geográficas ainda não atendidas pelo serviço.

Alterações normativas necessárias para a implantação da medida

Não há óbice no ordenamento legal à instituição de novo serviço em
regime público, haja vista que a LGT, em seu art 19, I, confere ao Poder Executivo, mediante
decreto, a competência para “instituir ou eliminar a prestação de modalidade de serviço no regime público,
concomitantemente ou não com sua prestação no regime privado”.

Porém, a proposta de estabelecimento de serviço em regime público com
abrangência geográfica restrita demandaria alterações na legislação ordinária. Isso porque o art. 84
da LGT prevê que o plano geral de outorgas para prestação de serviço em regime público deverá
apresentar “definição quanto à divisão do País em áreas”. Portanto, haveria necessidade de excetuar tal
regra, de modo a possibilitar a criação de serviço com abrangência limitada.

Além disso, seria também necessário alterar o § 1° do art. 79 da Lei
Geral, que estabelece que as “Obrigações de universalização são as que objetivam possibilitar o acesso de
qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua

localização e condição sócio-econômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em

serviços essenciais de interesse público” (grifos nossos). Portanto, seria necessário evidenciar em lei que a
obrigatoriedade prevista nesse dispositivo se estende a qualquer pessoa que resida na área da
concessão, e não em qualquer local do País.

Sob o prisma infra-legal, a instituição de novo serviço em regime público
exigiria a instituição de regulamentação similar à aplicável às concessionárias do STFC. Nesse
sentido, seria necessária a expedição de decretos presidenciais com as seguintes finalidades: a)
criação do novo serviço em regime público; b) instituição de plano geral de outorgas
correspondente, e c) estabelecimento de novo plano geral de metas de universalização. A Anatel,
sob a forma de resolução, seria encarregada de elaborar e aprovar os seguintes regulamentos e
documentos: a) plano geral de metas de qualidade; b) regulamento do serviço; c) contratos de
                                                          
119 Mais detalhes sobre o programa adotado na África do Sul serão abordados no Capítulo 5 deste trabalho.
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concessão; d) regulamento de indicadores de qualidade; e) regulamento de remuneração de uso de
redes, f) regulamento sobre critérios tarifários120.

Dificuldades e riscos inerentes à implantação da medida

Não obstante a alternativa de prestação de banda larga em regime
público tenha potencial para gerar imensos benefícios para a população, não há como
desconsiderar os possíveis efeitos negativos dessa medida, sobretudo se levarmos em conta a
experiência passada e presente do STFC. Embora a LGT tenha como um de seus princípios
norteadores a modicidade tarifária e a popularização do uso das telecomunicações, a
implementação das normas regulatórias que regem o serviço privilegiou a universalização da
oferta do serviço, em detrimento do acesso, propriamente dito.

O resultado dessa estratégia é que os valores das tarifas cobradas pelo
serviço excedem em muito a capacidade de pagamento do brasileiro médio (Tabelas 2.2 e 2.3).
Não é por outro motivo que a quantidade ofertada de linhas supera significativamente o número
de acessos em operação. Enfim, caso seja adotada a política de universalizar a banda larga baseada
na prestação do serviço em regime público, as autoridades instituídas devem atentar para a
importância da democratização do acesso, pois, do contrário, ocorrerá novamente o
desvirtuamento dos princípios da Lei Geral.

Esse desvirtuamento pode ser ilustrado pela questão das tarifas do STFC.
Na arquitetura modelada pelos idealizadores da LGT, estava previsto o surgimento de pelo
menos uma operadora entrante com relativo poder de mercado em cada área de prestação do
STFC. Nesse ambiente de competição, a tarifa funcionaria apenas como um valor de referência
para o mercado. Porém, em virtude de seguidas ações e inações do Poder Público121, as tarifas
foram mantidas em patamares elevados, em especial a assinatura básica, que se transformou em
instrumento de garantia de receita mínima para as operadoras, sem que restem alternativas
jurídicas para que o cidadão conteste o valor cobrado por elas.

Por conseguinte, as concessionárias só são obrigadas a negociar os preços
das tarifas dos serviços prestados em regiões de renda média elevada, onde as operadoras
entrantes122 encontraram espaço para se estabelecer, apesar da carência de incentivos
regulatórios. Portanto, o que ocorre é uma justiça social às avessas, em que o cidadão de alto
                                                          
120 “Alternativas regulatórias para uso do FUST”. Palestra do Conselheiro da Anatel José Leite Pereira Filho proferida
no Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em julho de 2006.
121 Dificuldades na implementação no modelo de custos, fixação de fatores de produtividade de baixa magnitude,
ausência de medidas regulatórias de estímulo ao compartilhamento de redes, demora na operacionalidade da
portabilidade numérica, não repasse aos usuários dos ganhos de produtividade e de escopo oriundos da convergência
de redes, etc.
122 Nas regiões mais adensadas e de maior concentração populacional, já é possível observar, em certo grau,
concorrência intra-serviços e inter-serviços. No primeiro caso, destaca-se a emergência das operadoras multisserviço,
que ofertam pacotes conjugados de serviços (TV a cabo, STFC e banda larga). Por sua vez, a competição inter-
serviços decorre principalmente da expansão da telefonia móvel.
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poder aquisitivo tem amplas condições de negociar a concessão de benefícios em seu favor123,
que dificilmente são ofertados ao assinante carente.

Outro aspecto importante a considerar quando se analisa a hipótese de
tornar a banda larga um serviço prestado em regime público diz respeito à reversibilidade dos
bens. A intensa discussão travada a partir de 2008 em torno da delimitação dos bens que se
reverterão à União ao final dos contratos das concessionárias do STFC, em 2025, dá uma noção
de quão sensível se revela essa questão. Por isso, seria imprescindível que o Poder Público
desenvolvesse instrumentos regulatórios que permitissem conferir maior precisão e transparência
sobre esses bens desde o início do processo de prestação do serviço de banda larga em regime
público. Essa medida facilitaria o controle social e regulatório sobre os bens reversíveis, evitando-
se, assim, o sucateamento desse patrimônio público importantíssimo.

Além disso, no intuito de assegurar o compartilhamento dos meios
necessários para a prestação da banda larga em regime público e reduzir a assimetria regulatória
entre concessionárias e Agência, seria recomendável que a Anatel mantivesse um sistema de
alocação de contas público e facilmente auditável. Cabe ressaltar que, embora a Resolução nº 396,
de 32 de março de 2005, tenha estabelecido os elementos norteadores do sistema de alocação de
contas para o STFC, há poucos efeitos práticos decorrentes dessa norma, pois o modelo de
custos ainda encontra-se em fase embrionária. Aqui, novamente observa-se a falta de
transparência em relação às informações referentes aos custos dos elementos de redes.

É importante observar ainda que a prestação de mais um serviço em
regime público demandaria a adoção de uma série de controles governamentais, o que tornaria
mais expressivos o custo regulatório da Agência e o próprio valor das tarifas, uma vez que as
concessionárias seriam obrigadas a aparelhar-se adequadamente para cumprir todas as
formalidades exigidas pela regulamentação.

Não há como desconsiderar ainda que o regime público pode causar
certo “engessamento” do regulador e da própria União diante das regras rígidas atinentes ao
serviço. A União porque fica obrigada a se responsabilizar pela continuidade na prestação do
serviço, e a Anatel porque as concessionárias gozam da prerrogativa de manter o equilíbrio
econômico-financeiro de seus contratos pelo prazo de até vinte anos, prorrogável por igual
período, tornando mais complexas as alterações no arcabouço regulatório diante do
desenvolvimento das novas tecnologias.

Por conseguinte, a estratégia de tornar a banda larga um serviço prestado
em regime público possui inegáveis riscos. A criação de instrumentos efetivos que permitam o
compartilhamento de meios, a implementação de um modelo de custos para o serviço, a
delimitação dos bens reversíveis à União e, principalmente, o desenvolvimento de mecanismos

                                                          
123 Incremento do número de minutos franqueados, identificador de chamadas gratuito, etc.
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que assegurem a prestação do serviço a preços módicos para o cidadão, são apenas alguns dos
imensos desafios que o Poder Público teria que enfrentar ao adotar essa política.

5.2 Prestação do SCM em regime público

Conforme já abordado, a autorização para prestação do serviço de banda
larga fixa e nomádica é concedida mediante outorga da Anatel para execução do SCM. A
transformação do SCM em serviço passível de prestação em regime público teria a vantagem de
não demandar os pesados trâmites administrativos associados à criação de um novo serviço de
telecomunicações. Ademais, a medida alinha-se com a tendência mundial pela não proliferação de
novas modalidades de outorgas, em benefício da simplificação regulatória124. Esse argumento
revela-se ainda mais consistente se considerarmos que o SCM foi instituído com o objetivo de
tornar-se uma licença convergente, capaz de agregar diversas categorias de outorgas existentes,
haja vista possibilitar o tráfego de praticamente qualquer tipo de informação sobre as redes de
suas operadoras.

Embora a opção pela prestação do SCM em regime público possua
inegáveis virtudes, cabe ressaltar que essa alternativa possui o inconveniente de trazer, em seu
bojo, as limitações aplicáveis hoje a este serviço. Assim, os novos outorgatários de banda larga em
regime público seriam submetidos às mesmas restrições a que estão sujeitos os atuais operadores
do SCM em regime privado, tais como a vedação à distribuição paga ou gratuita de conteúdos
audiovisuais e à mobilidade plena.

Além disso, a maior parte do esforço administrativo necessário para a
criação de um novo serviço também seria demandado caso seja adotada a estratégia de prestação
do SCM em regime público. De forma similar à alternativa abordada anteriormente, mediante
decreto seria necessário: a) transformar o SCM em serviço passível de prestação em regime
público; b) instituição do plano geral de outorgas para o SCM, e c) estabelecimento do PGMU do
SCM. A Agência por sua vez, deveria adotar as seguintes providências: a) aprovar o PGMQ do
SCM; b) atualizar o regulamento do SCM; c) elaborar os contratos de concessão; d) aprovar o
regulamento de indicadores de qualidade; e) aprovar o regulamento de remuneração de uso de
redes, f) aprovar o regulamento sobre critérios tarifários.

Por fim, somam-se aos riscos e dificuldades associados à alternativa
proposta todas as incertezas intrínsecas à prestação de qualquer serviço em regime público,
largamente comentadas na seção precedente.

                                                          
124 Pereira Filho, José e Paz Filho, José. Proposta de modelo convergente de outorgas de telecomunicações no Brasil.
Revista de Direito de Informática e Telecomunicações. Editora Fórum. Julho/Dezembro de 2008.
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5.3 Ampliação do conceito do STFC

De acordo com o regulamento dos serviços de telefonia fixa125, o SFTC
é considerado hoje um serviço de voz e outros sinais até 64 Kps. Essa limitação conceitual
permite que o acesso à Internet mediante o STFC seja possível apenas a baixas velocidades (a
chamada “Internet discada”), incompatíveis com a maioria das aplicações de maior demanda na
rede mundial de computadores.

Uma alternativa para que o Poder Público passe a dispor da prerrogativa
de impor obrigações de universalização da banda larga consiste na alteração da definição do
STFC de modo a expandir o seu escopo, que passaria a abranger também a banda larga. Neste
caso, a banda larga passaria a fazer parte da cesta de serviços do STFC, assim como já ocorre hoje
com a assinatura básica e o minuto da ligação. Outra vantagem dessa solução é que, ao final dos
contratos, as infraestruturas de banda larga seriam revertidas para a União, de forma a garantir a
continuidade na prestação do serviço.

Nesse contexto, é possível vislumbrar duas alternativas de mudança no
conceito do STFC. Na primeira delas, o escopo do serviço passaria a englobar a prestação da
banda larga até a última milha. Em uma segunda abordagem, pode-se aventar a possibilidade de
incluir apenas o backhaul na abrangência do conceito do STFC.

Embora do ponto de vista normativo a mudança em questão seja
considerada relativamente simples, pois não demandaria modificações de ordem legal, sob o
prisma operacional, haveria grandes dificuldades para implementá-la. Isso porque, de acordo com
a legislação vigente, as concessionárias de telefonia fixa têm assegurado o direito à preservação do
chamado “equilíbrio econômico-financeiro” dos contratos pactuados entre essas empresas e o
Poder Público126 127.

Assim, caso ocorresse uma alteração na regulamentação que gerasse
reflexos nesse equilíbrio, as operadoras demandariam revisão contratual, o que provavelmente

                                                          
125 Anexo à Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2003, da Anatel.
126 Lei Geral de Telecomunicações:
“Art. 108. Os mecanismos para reajuste e revisão das tarifas serão previstos nos contratos de concessão, observando-se, no que couber, a
legislação específica.
§ 1° A redução ou o desconto de tarifas não ensejará revisão tarifária.
§ 2° Serão compartilhados com os usuários, nos termos regulados pela Agência, os ganhos econômicos decorrentes da modernização,
expansão ou racionalização dos serviços, bem como de novas receitas alternativas.
§ 3° Serão transferidos integralmente aos usuários os ganhos econômicos que não decorram diretamente da eficiência empresarial, em casos
como os de diminuição de tributos ou encargos legais e de novas regras sobre os serviços.
§ 4º A oneração causada por novas regras sobre os serviços, pela álea econômica extraordinária, bem como pelo aumento dos encargos
legais ou tributos, salvo o imposto sobre a renda, implicará a revisão do contrato.”

127 As cláusulas 13.1 a 13.5 dos contratos firmados entre as concessionárias locais de telefonia fixa e a Anatel também
preveem instrumentos que asseguram a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
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implicaria majoração tarifária. É o que aconteceria, por exemplo, se as concessionárias fossem
obrigadas a oferecer cobertura universal de banda larga em todas as localidades do País, assim
como ocorre hoje para a telefonia fixa.

Portanto, caberia ao Poder Público estabelecer a difícil equivalência
financeira entre as novas obrigações impostas às concessionárias e os benefícios ofertados a elas,
na forma de aumento nas tarifas ou de outras vantagens alternativas. Essa experiência já foi vivida
recentemente durante o episódio da troca de metas do STFC, quando a União negociou com as
operadoras a eliminação da obrigatoriedade da instalação de PSTs128 em diversas localidades do
País em retorno à disponibilidade de backhaul em todos os municípios.

Tal como ocorreu naquela ocasião, o aumento nas tarifas do STFC não
parece ser a contrapartida mais adequada em compensação à obrigação da oferta de banda larga
em todo o País, sobretudo após a apresentação do estudo da UIT que apontou o Brasil como
uma das nações onde os serviços de telecomunicações são menos acessíveis à população por
conta dos preços praticados.

Considerando essa limitação, é possível destacar outros benefícios a
serem oferecidos às concessionárias em contrapartida à universalização da banda larga. Um deles
seria a revogação dos dispositivos legais129 e contratuais130 que obstam à prestação do serviço de
TV a cabo pelas concessionárias do STFC. Diante da rápida expansão dos serviços de televisão
por assinatura no País131, as concessionárias têm demonstrado grande interesse em prestar o
serviço de TV a cabo, sobretudo por disporem da vantagem competitiva de já possuírem
capilaridade em todo o território nacional. No Congresso Nacional, essa demanda aflorou com
grande vigor durante a discussão do Projeto de Lei nº 29, de 2007, que pretende instituir um novo
marco regulatório para os serviços de televisão por assinatura no País.

Em adição, o art. 86 da LGT132 veda a prestação de serviços distintos do
STFC diretamente pelas concessionárias. Assim, para prestar o serviço de televisão por assinatura
via satélite133, as concessionárias são obrigadas a se valer do artifício da criação de empresas
coligadas ou controladas. Essa regra, embora tenha sido instituída no intuito de conferir a
necessária transparência aos serviços prestados em regime público, impõe prejuízos tributários de

                                                          
128 Postos de Serviços de Telecomunicações.
129 Art. 15 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995 (Lei do Cabo): “As concessionárias de telecomunicações somente
serão autorizadas a operar serviço de TV a Cabo na hipótese de desinteresse manifesto de empresas privadas,
caracterizado pela ausência de resposta a edital relativo a uma determinada área de prestação de serviço.”.
130 Cláusula 14.1, § 1º dos contratos firmados entre as concessionárias de telefonia fixa e a Anatel.
131 Segundo a Anatel, de janeiro a março de 2009, os serviços de TV por assinatura registraram incremento de 4,25%
no número de assinantes.
132 “Art. 86. A concessão somente poderá ser outorgada a empresa constituída segundo as leis brasileiras, com sede e
administração no País, criada para explorar exclusivamente os serviços de telecomunicações objeto da concessão.”
(grifo nosso)
133 Serviço DTH – Direct to Home.
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grande monta às concessionárias, dificultando sua participação no mercado de televisão paga.
Portanto, a eliminação dessa restrição legal também poderia ser empregada como contrapartida à
imposição de metas de universalização de banda larga para as concessionárias.

Além disso, com o crescimento da competição no mercado de telefonia
fixa nos grandes centros do País, é possível vislumbrar a flexibilização de metas constantes dos
Planos Gerais de Metas de Universalização e de Qualidade, de modo a reduzir os encargos
impostos às concessionárias do STFC em compensação à criação de novas regras. A título de
ilustração, para o caso do PGMU, é possível aventar a possibilidade da suavização das obrigações
de instalação de Terminais de Uso Público (orelhões).

Ademais, em seu art. 135, a LGT determina que “A Agência poderá,

excepcionalmente, em face de relevantes razões de caráter coletivo, condicionar a expedição de autorização à

aceitação, pelo interessado, de compromissos de interesse da coletividade”. Esse dispositivo poderá ser
invocado pelo Poder Público no processo de autorização de direito de uso das frequências de 2,5
GHz, faixa espectral que possivelmente será destinada, ao menos parcialmente, para a prestação
do serviço de TV por assinatura via microondas134. Com base neste artigo, a Agência poderá
condicionar a outorga dessas frequências às concessionárias do STFC ao cumprimento de metas
de universalização da banda larga, inclusive mediante o uso de tecnologias que empreguem a
referida faixa.

Dessa forma, não obstante as dificuldades de operacionalização da
proposta de ampliação do conceito do STFC – sobretudo no que diz respeito ao cálculo da
equivalência financeira entre as metas de universalização da banda larga e os benefícios
concedidos às concessionárias –, a alternativa apresentada pode ser utilizada como instrumento de
apoio à democratização do serviço. E, caso se comprove que os ganhos das concessionárias
advindos das compensações atribuídas a elas não sejam suficientes para cobrir os custos para
ofertar o serviço em todo o País, pode-se aventar a possibilidade da complementaridade entre esta
solução e outras alternativas disponíveis, como o aporte de verbas governamentais para totalizar o
montante de recursos necessários para financiar a universalização.

Alterações normativas necessárias para a implantação da medida

A mera ampliação do conceito do STFC demandaria apenas mudanças
normativas de ordem regulamentar. Mediante decreto presidencial, seria necessário somente
atualizar o PGMU do STFC. Sob a alçada da Agência, por sua vez, estariam as seguintes medidas:
a) alterar a definição do STFC, prevista no anexo à Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2003,
da Anatel, bem como outras disposições previstas neste diploma infra-legal com o intuito de
adequá-lo à proposta em exame; b) atualização do PGMQ do STFC; c) atualização do
regulamento do STFC; d) atualização do regulamento de bens reversíveis135; e) atualização do
                                                          
134 Serviço MMDS – Multichannel Multipoint Distribution System.
135 Anexo à Resolução nº 447, de 19 de outubro de 2006.
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regulamento sobre critérios tarifários136; f) atualização do regulamento de indicadores de
qualidade137; g) atualização do regulamento de remuneração de uso de redes138, e h) alteração dos
contratos das concessionárias do STFC de maneira a ajustá-los às novas condições de prestação
do serviço.

Porém, as concessionárias do STFC poderiam alegar que a medida em
análise causaria enorme impacto sobre o equilíbrio dos seus contratos, exigindo, portanto,
contrapartidas da União. Caso essa compensação fosse concedida mediante a destinação direta de
recursos públicos, haveria a necessidade da criação de rubrica específica para essa despesa. Essa
hipótese, porém, parece-nos improvável.

Por outro lado, se o Poder Público optar pela estratégia da concessão de
benefícios às concessionárias na forma de alterações legais, seriam necessárias as seguintes
medidas:

1) eliminação dos obstáculos à prestação do serviço de TV a cabo pelas
concessionárias do STFC: a) revogação do art. 15 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e b)
revogação da cláusula 14.1 §1º dos contratos do STFC139;

2) eliminação da vedação à prestação de serviços diversos do STFC pelas
concessionárias de telefonia fixa: revogação do art. 86 da LGT;

3) flexibilização de algumas metas do PGMU e PGMQ: alteração do
Anexo ao Decreto n° 4.769, de 27 de junho de 2003, e do Anexo à Resolução n° 341, de 20 de
junho de 2003, respectivamente.

Dificuldades e riscos inerentes à implantação da medida

Além dos já mencionados riscos associados à prestação de serviços em
regime público, a proposta de alteração do escopo do STFC enfrentaria enorme resistência das
concessionárias de telefonia fixa, pois seriam impelidas a assumir obrigações adicionais de
universalização. Soma-se a isso a grande dificuldade operacional em estabelecer a equivalência
financeira entre obrigações impostas e benefícios concedidos às operadoras.

Cumpre ressaltar que tais dificuldades já vem sendo enfrentadas pelo
Poder Público por ocasião da Consulta Pública nº, 13, de 2009, referente à atualização das metas
do PGMU do STFC. Segundo a proposta da Anatel, as concessionárias serão obrigadas a
incrementar para 2,5 Gbps a capacidade dos enlaces para oferta de banda larga (art. 23). Além
disso, a consulta pública prevê a oferta de backhaul em todas as localidades que possuem acesso
                                                          
136 Anexo à Resolução nº 320, de 27 de setembro de 2002.
137 Anexo à Resolução nº 417, de 17 de outubro de 2005.
138 Anexo à Resolução nº 458, de 8 de fevereiro de 2007.
139 “Ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica, concessão ou autorização de Serviço de TV a Cabo, na
mesma área referida na cláusula 2.1, não será outorgada nem transferida pela Anatel à Concessionária, suas coligadas,
controladas ou controladoras, até que seja expressamente revogada tal vedação”.
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individual de telefonia fixa (art. 20), e não somente nas sedes municipais, como ocorre hoje. Esses
dispositivos geraram pronta reação das operadoras, sob a argumentação de que o impacto
financeiro associado à implementação dessas medidas seria estimado em 13 bilhões de reais.

5.4 Participação direta do Poder Público na prestação da banda larga

A alternativa da participação direta dos governos na oferta do serviço de
banda larga, embora seja uma realidade em algumas localidades do País, não é uma prática
disseminada no Brasil. Isso se deve ao fato de que o modelo de prestação dos serviços de
telecomunicações adotado a partir da promulgação da LGT enfatizava as virtudes da iniciativa
privada em prover serviços com qualidade e a preços razoáveis.

Passados mais de dez anos da reestruturação do setor no Brasil, é
inegável a contribuição das operadoras privadas para a melhoria do nosso sistema de
comunicações. Apesar disso, também é inconteste que o modelo desenhado pela Lei Geral não
conseguiu atender com perfeição às necessidades da população de acesso aos serviços de
telecomunicações e, em especial, à banda larga.

Diante da inexorável constatação de que as forças de mercado
dificilmente conseguirão, em médio prazo, preencher as lacunas na prestação do serviço em
regiões pobres, remotas ou de baixa densidade demográfica, nos últimos anos, começaram a
proliferar iniciativas governamentais para incrementar o acesso à banda larga por intermédio da
participação direta do Poder Público.

Cabe ressaltar que essa não é uma realidade observada somente no Brasil.
Conforme abordamos anteriormente, até mesmo países com notória vocação liberal, como os
Estados Unidos e a Austrália, anunciaram recentemente a execução de projetos governamentais
bilionários com o intuito de universalizar a banda larga, ao reconhecerem a essencialidade do
acesso à Internet para o desenvolvimento econômico e social de suas sociedades.

Seguindo essa mesma tendência, algumas cidades brasileiras, como Sud
Mennucci e Piraí, criaram programas de acesso gratuito à Internet para seus munícipes. Porém,
em 2007, a legalidade da oferta do serviço de banda larga pelos municípios chegou a ser
questionada, gerando um ambiente de insegurança jurídica e de enorme embaraço para as
prefeituras que optaram por soluções de Internet gratuita para a população. No entanto, em 21 de
março daquele ano, o Conselho Diretor da Anatel firmou entendimento no sentido de que as
prefeituras dispõem da prerrogativa de prover banda larga à população de forma direta e gratuita,
mediante outorga para prestação do Serviço de Rede Privado, submodalidade do Serviço
Limitado Privado, de interesse restrito. Os municípios que decidirem pela cobrança do serviço
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serão obrigados a constituir empresa para prestá-lo, bem como solicitar outorga de SCM junto à
Anatel140.

No mesmo sentido, progridem as especulações sobre a reativação da
Telebrás para estimular a disseminação da Internet no Brasil. Assim, em adição a iniciativas
municipais, é possível aventar a possibilidade de uso da capacidade das redes de comunicação das
empresas públicas e estatais com o objetivo de promover o barateamento dos custos dos serviços
de telecomunicações para os governos. Em complemento, é possível imaginar ainda que,
dispondo de capacidade ociosa, as infraestruturas sob o controle do Estado possam ser colocadas
à disposição de escolas, hospitais e até mesmo da população em geral. A medida, ao mesmo
tempo que estimularia a redução dos preços dos serviços cobrados pelas operadoras de
telecomunicações nos grandes centros, também contribuiria para levar o serviço de banda larga a
regiões onde não há atrativos suficientes para a exploração comercial do serviço.

Nesse contexto, o projeto Cinturão Digital, implementado pelo governo
do Ceará, constitui-se em uma das mais importantes iniciativas para a massificação da banda larga
empreendidas pelo Poder Público no Brasil141. O intuito do programa é contribuir para a
aceleração da inclusão digital e social da população mediante a oferta de acesso à Internet em alta
velocidade para aqueles que não podem pagar pelo serviço. Atualmente, apenas cinco municípios
cearenses dispõem de banda larga.

O programa, considerado estratégico pelo governo para o
desenvolvimento econômico do estado, baseia-se na implantação de uma rede própria de fibras
óticas para provimento de banda larga nas principais cidades do interior. O projeto, orçado em 47
milhões de reais, tem por objetivo alcançar uma cobertura inicial de 82% da população urbana até
o fim de 2009, e permitirá o acesso da população a diversos serviços digitais, como Internet e
videoconferência.

A rede consistirá de um anel com extensão de 3 mil quilômetros, a partir
do qual 25 pontos serão conectados por meio de ramificações de fibras. A distribuição do acesso
será implementada por meio da tecnologia Wimax, que fornece enlaces de até 70 Mbps em cada
município. Em Fortaleza, o Cinturão Digital será integrado à rede metropolitana Gigafor,
utilizando infraestrutura já existente do Ministério da Ciência e Tecnologia, permitindo que
órgãos do Governo possam dispor de acessos com velocidade de até 2 Gbps.

Outra possibilidade de participação direta do Estado faz-se a partir da
prestação não remunerada do acesso à Internet em telecentros comunitários. Essa alternativa já
vem sendo adotada pelos governos das três esferas federativas há alguns anos. Em nível federal, é
possível mencionar as experiências dos Telecentros de Informação e Negócios, sob a

                                                          
140 Fonte: Anatel.
141 Fonte: Governo do Estado do Ceará. Informação disponível no sítio
http://www.ceara.gov.br/portal_govce/ceara/governo/projetos-estruturantes-1/cinturao-digital.
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coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e do Programa
Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades (Telecentros.BR), que é operado pelos
Ministérios do Planejamento, das Comunicações e da Ciência e Tecnologia. Da mesma forma,
estados como o Rio Grande do Sul e cidades como São Paulo desenvolvem programas de grande
relevo nesse segmento.

O Ministério das Comunicações vem conferindo especial ênfase à
expansão dos telecentros comunitários. Em setembro de 2009, o órgão publicou aviso de licitação
anunciando a aquisição de quinze mil kits de equipamentos destinados ao atendimento de
telecentros. Até então, o Ministério já havia entregue 5.996 telecentros em 5.452 municípios, o
que corresponde a quase 98% das cidades brasileiras. Deste total, 4.454 já se encontravam
montados. O objetivo do órgão é triplicar o número de telecentros com acesso gratuito à Internet
até o fim de 2010, alcançando a marca de 21 mil acessos públicos comunitários142.

Alterações normativas necessárias para a implantação da medida

A LGT não veda expressamente a prestação de serviços de
telecomunicações pela União, estados e municípios. Não obstante haja divergências jurídicas
sobre a prestação remunerada direta desses serviços pelos três níveis de governo143, não pairam
dúvidas sobre a legalidade da prestação indireta – ou seja, mediante outorgas concedidas a
empresas públicas ou estatais. Nesse sentido, empresas públicas como o Serpro têm
desempenhado importante papel na prestação de serviços de telecomunicações para diversos
órgãos governamentais.

Por outro lado, considerando o disposto no art. 173 da Constituição
Federal, para que o Estado seja autorizado a explorar diretamente algum serviço de
telecomunicações, deverá ser aprovada lei dispondo sobre o assunto144. No caso da oferta não
remunerada de serviços, como ocorre com as diversas prefeituras que hoje fornecem banda larga
gratuita, não há a exploração do serviço, propriamente dita, pois não há cobrança pelo acesso.
Assim, não há necessidade de lei sobre a matéria.

Dificuldades e riscos inerentes à implantação da medida

As maiores dificuldades inerentes à prestação do serviço pelo Estado –
seja diretamente ou por meio de empresas públicas ou estatais – repousam na imensa resistência
oferecida pelos defensores do modelo de prestação privada dos serviços de telecomunicações.

                                                          
142 Fonte: Serpro (http://www.serpro.gov.br/inclusao/noticias/municipios-receberao-mais-15-mil-telecentros-
comunitarios, acessado em 04/11/09).
143 De acordo com o art. 173 da Constituição Federal, “Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei”. Assim, seria possível alegar, em tese, que a prestação direta de serviços de
telecomunicações pelo Estado seria inconstitucional, pois não se enquadraria nas hipóteses previstas na Carta Magna.
144 Nesse caso, deve-se considerar que a exploração do serviço é necessária em virtude de imperativos da segurança
nacional ou de relevante interesse coletivo.
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O principal argumento apresentado em oposição a propostas desse
gênero é que elas conflitam frontalmente com os princípios norteadores do modelo de exploração
dos serviços de telecomunicações adotado pelo País a partir da promulgação da Emenda
Constitucional n° 8, de 1995, que privilegiou a delegação da prestação desses serviços à iniciativa
privada.

Além disso, não há como deixar de mencionar que a reestruturação do
mercado de telecomunicações no País na década passada decorreu da constatação da falência do
sistema Telebrás, cujas subsidiárias encontravam-se entranhadas em um quadro de ineficiência
empresarial tida como irreversível, haja vista o inequívoco cenário de captura política dessas
entidades pelos governos.

Há que se ressaltar, todavia, que à época da reforma institucional que
culminou com a privatização das empresas do sistema Telebrás, o mercado de telecomunicações
era ocupado quase que integralmente por operadoras estatais, diferentemente do que ocorre hoje,
quando a presença governamental é praticamente nula.

Sendo assim, a proposta de participação do Estado no mercado não
resgata o ideal de monopolização dos serviços de telecomunicações nas mãos dos governos, mas
se baseia no estabelecimento de instrumentos complementares para a universalização dos serviços
principalmente em regiões de fraco apelo mercadológico. Essa alternativa também pode ser
implementada para incentivar a concorrência nos grandes centros; porém, o ideal é que esse tipo
de solução seja adotada somente depois de superadas todas as possibilidades regulatórias
disponíveis, como o compartilhamento de meios e o estímulo à competição inter-redes.

5.5 Participação indireta do Poder Público na prestação da banda larga

Outra forma de participação do Poder Público no processo de
universalização da banda larga pode ocorrer de forma indireta, mediante a injeção de recursos
públicos – diretamente ou por meio de incentivos – em programas de disseminação do acesso à
Internet executados por operadoras privadas, independentemente do regime de prestação do
serviço. Iniciativas dessa natureza podem se implementadas de diversas maneiras, conforme
abordaremos a seguir.

5.5.1 Uso dos recursos do FUST

Os idealizadores da LGT imaginaram a criação de um fundo destinado a
atender as necessidades de universalização cujos custos não poderiam ser arcados exclusivamente
pelas operadoras dos serviços prestados em regime público. Essa proposta se tornou realidade em
2000, com a aprovação da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que instituiu o FUST.
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Sem nos alongarmos nos motivos pelos quais os sucessivos governos não
conseguiram aplicar uma parcela sequer dos mais de oito bilhões de reais arrecadados pelo fundo,
o exame do marco regulatório em vigor revela a necessidade de aperfeiçoamentos em seu bojo
com o objetivo de facilitar a aplicação dos recursos do FUST.

Uma das principais razões apontadas para o imbróglio que envolve o
fundo repousa sobre as restrições legais para a aplicação dos seus recursos. Segundo o disposto na
legislação vigente, somente as concessionárias do STFC estão habilitadas a receber recursos do
FUST, o que limita sensivelmente o seu alcance, sobretudo se considerarmos a crescente
importância da banda larga, serviço prestado exclusivamente em regime privado.

No intuito de contribuir para a eliminação dos entraves que obstam a
implementação de programas governamentais com recursos do fundo, o Congresso Nacional está
examinando a proposta de alteração na legislação vigente para permitir o uso de recursos do
FUST para custear a prestação de serviços de telecomunicações em regime privado. Essa
proposta145 já foi aprovada pelo Senado Federal, e atualmente encontra-se aguardando
deliberação do Plenário da Câmara dos Deputados. A transformação da referida proposição em
instrumento legal permitirá a destinação de recursos do fundo para incrementar o número de
acessos à Internet em alta velocidade no País.

5.5.2 Aplicação da “tarifa social”

O exame do mercado de telefonia no período que antecedeu a
reestruturação do setor, na década passada, revelou a existência de subsídios cruzados entre os
usuários dos serviços de telecomunicações. Uma das principais distorções observadas ocorria nas
tarifas praticadas nos serviços local e interurbano: enquanto estes eram tarifados em valores
elevadíssimos, aqueles eram fixados em patamares irrisórios.

Em virtude de situações como essa, uma dos principais preocupações
demonstradas durante a elaboração da LGT foi a busca da eliminação de mecanismos que, de
alguma forma, pudessem levar a subsídios cruzados entre os assinantes dos serviços.

O efeito colateral adverso das medidas destinadas a restringir os
subsídios cruzados é que as operadoras de telecomunicações foram desautorizadas a praticar
preços diferenciados, mesmo que manifestem interesse em promover a disseminação dos serviços
a populações de baixo poder aquisitivo. Considerando que o principal empecilho à
universalização da banda larga no País reside na falta de capacidade de pagamento da população, a
impossibilidade legal da aplicação da chamada “tarifa social” se comporta como um impeditivo à
implementação de políticas de democratização do acesso à Internet no Brasil.

                                                          
145 O projeto de lei foi numerado na Câmara dos Deputados como nº 1.481, de 2007.
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No intuito de enfrentar esse problema, encontra-se em tramitação na
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 5.055, de 2001. Em 2006, a Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática aprovou Substitutivo à proposição original, assegurando
a prerrogativa da aplicação de tarifas diferenciadas entre categorias de usuários, desde que o
critério de elegibilidade seja fundado na condição socioeconômica e que o serviço em questão seja
prestado em regime público.

Não obstante o mérito do referido Projeto, caso ele seja aprovado, não
haverá impacto imediato sobre a banda larga, pois esse serviço atualmente é operado somente em
regime privado. Portanto, para estender a abrangência da medida à banda larga, seria necessário
retirar as restrições do Projeto em relação aos serviços privados.

5.5.3 Desoneração tributária

Considerando que um dos principais obstáculos ao barateamento do
preço ao usuário final da banda larga no Brasil consiste na elevada carga tributária incidente sobre
o serviço, a redução de tributos pode ser empregada como importante ferramenta de estímulo à
popularização do acesso à Internet.

O principal argumento contrário a medidas desse gênero repousa no fato
de gerar perdas tributárias relevantes. A título de ilustração, em 2008, as operadoras de
telecomunicações pagaram em ICMS 25,9 bilhões de reais aos governos estaduais, ou seja, 11,8%
do ICMS total arrecadado. Somente as empresas de telefonia fixa e móvel pagaram em tributos
41,1 bilhões de reais em 2008, o que corresponde a 42,7% de sua receita operacional líquida146.

Para minorar esse efeito, é possível desenhar uma estratégia de redução
da carga tributária sobre a banda larga focada na seletividade da concessão do benefício, que
poderia ser aplicável somente a usuários de baixa renda. A adoção desse critério de elegibilidade
causará efeito praticamente desprezível nas contas públicas. Isso porque, em 2008, apenas 1% dos
domicílios das  classes D e E possuíam acesso à Internet, 46% dos quais em banda larga147.
Portanto, mediante esse mecanismo de renúncia fiscal, a inclusão digital dessa camada da
população teria efeito praticamente nulo para as finanças públicas. Por outro lado, o impacto da
medida sobre a formação educacional e laboral do cidadão terá efeitos sociais extremamente
positivos. É por esse motivo que os governos de São Paulo e Pará passaram a praticar, a partir de
2009, ICMS diferenciado para a chamada “banda larga de baixo custo”, conforme abordamos
anteriormente.

                                                          
146 Fonte: O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil – Séries Temporais – 2008. Telebrasil, Abril de
2009.
147 Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil, Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação no Brasil 2008.
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Além disso, na esfera federal, também é possível vislumbrar a redução de
diversos tributos incidentes sobre a banda larga – FUST, Funttel, Fistel – para determinadas
categorias de usuários, de acordo com o poder aquisitivo do assinante.

Por outro lado, é possível contraargumentar que, com o aprofundamento
do fenômeno da convergência tecnológica, é provável que as medidas em exame causem uma
migração de assinantes dos demais serviços de telecomunicações para a banda larga, reduzindo,
assim, a arrecadação pública. Porém, cabe assinalar que o balanço entre os benefícios sociais
proporcionados pela medida proposta e as perdas tributárias decorrentes dela poderá ser
extremamente positivo, a longo prazo.

Em determinadas situações, no entanto, haveria espaço para redução dos
tributos incidentes sobre os serviços prestados a todos os segmentos de usuários. Nesse sentido,
uma das maiores distorções apontadas pelas operadoras do setor consiste no desbalanceamento
entre as taxas de fiscalização dos serviços e os gastos efetivamente realizados pelo governo para a
execução das atividades de fiscalização.

Segundo o disposto na Lei nº 5.070 de 07 de julho de 1966, o Fistel
(Fundo de Fiscalização das Telecomunicações) deve ser “destinado a prover recursos para cobrir despesas
feitas pelo Governo Federal na execução da fiscalização de serviços de telecomunicações, desenvolver os meios e

aperfeiçoar a técnica necessária a essa execução”. Porém, conforme ilustrado no Gráfico 3.2, apenas
pouco mais de dez por cento dos recursos oriundos das taxas de fiscalização são efetivamente
empregados na Anatel – órgão responsável pela atividade fiscalizatória –, enquanto que o restante
é contingenciado pelo governo federal.

Esse descompasso é objeto de questionamento das operadoras de
telecomunicações, que reivindicam a redução do Fistel em níveis compatíveis com as despesas
efetuadas pelo órgão regulador. No entanto, o acolhimento dessa demanda pelo Poder Público é
improvável, considerando-se o drástico corte na arrecadação que a medida proporcionaria.
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Gráfico 3.2 – Evolução da arrecadação das taxas de fiscalização e das despesas da Anatel148

Embora se possa argumentar que a renúncia fiscal decorrente da redução
da arrecadação do Fistel pode ser compensada com os diversos benefícios proporcionados pela
expansão do setor de telecomunicações – redução do custo de infra-estrutura para os demais
segmentos econômicos, aumento de postos de trabalho e atração de investimentos, entre outros –
, a medida só seria passível de implantação de forma gradual, de modo a minimizar seu impacto
imediato sobre as contas governamentais.

Além disso, alternativas dessa natureza só se tornarão factíveis caso o
assunto seja colocado em discussão em um contexto mais amplo, que envolva, por exemplo, o
cumprimento de compromissos de massificação do serviço. O êxito alcançado na licitação da
terceira geração da telefonia móvel, que privilegiou a imposição de metas de cobertura em
detrimento da arrecadação de recursos públicos em montante ainda expressivo do que o
arrecadado no certame, demonstra que é possível encontrar soluções de renúncia fiscal que se
ajustem com maior perfeição ao interesse público.

5.5.4 Obrigações de cobertura

Em situações especiais, é possível estabelecer obrigações de cobertura
para operadoras de telecomunicações, mesmo as que prestam serviços em regime privado. O
exemplo da licitação da terceira geração de telefonia móvel no País expressa com precisão esse
tipo de estratégia. A solução brasileira é semelhante à adotada pelo Japão, que, ao atribuir o
direito de uso das frequências da 3G a custo zero a algumas operadoras, exigiu, como

                                                          
148 1) Dados disponíveis no sítio da Teleco (http://www.teleco.com.br/anatel.asp); 2) Valores em milhões de reais.
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contrapartida, a cobertura universal do serviço149. Por sua vez, a Índia ofereceu subsídios para
empresas que se dispuseram a prover serviços móveis em 11 mil localidades em áreas rurais, com
abrangência de 50 milhões de habitantes.

Nesse sentido, o Brasil dispõe hoje de excelente oportunidade para
ampliar as alternativas de disseminação da banda larga móvel por intermédio da licitação de
algumas faixas de frequência de grande apelo comercial – 450 MHz, 2,5 GHz e 3, 5 GHz, por
exemplo. A ideia se fundamenta na vinculação do uso das referidas faixas a obrigações de
cobertura da banda larga sem fio a preços razoáveis.

A principal dificuldade à implantação de medidas desse gênero é que elas
reduzem sensivelmente o valor arrecadado nos leilões dessas frequências. Do ponto de vista
setorial, a solução é considerada ideal, haja vista que os recursos não auferidos na licitação são
diretamente aplicados no segmento das telecomunicações, evitando as ineficiências intrínsecas à
intervenção direta do Poder Público no gerenciamento dessas verbas, como ocorre com o FUST.
Porém, sob o prisma político, é uma alternativa de difícil exequilibilidade, pois frustra a
expectativa de ingresso de recursos nos cofres do Tesouro Nacional.

5.5.5 Criação de parcerias público-privadas e incentivos

Em alguns países, a cobertura de determinados serviços de
telecomunicações em áreas remotas é garantida mediante a concessão de incentivos e condições
favoráveis aos operadores. Em 2001, o governo da África do Sul criou a licença para áreas
inadequadamente atendidas, com o objetivo de assegurar cobertura para áreas rurais
específicas150.

Na solução adotada, pequenos e médios empreendedores foram
autorizados a prestar serviços de telecomunicações em áreas com teledensidade inferior a cinco
por cento. A licença permite a oferta de serviços como VoIP151, comunicação móvel nomádica e
telefones de uso público. Assim, em 2002, foram concedidas as dez primeiras outorgas para
prestação do serviço em 27 áreas selecionadas, encerrando a exclusividade das incumbentes152 na
prestação do serviço153.

                                                          
149 McKinsey&Company. Mobile broadband for the masses: regulatory levers to make it happen. Fevereiro de 2009. Disponível
em www.mckinsey.com/clientservice/telecommunications/Mobile_broadband_for_the_masses.pdf.
150 Under-Serviced Area Licence – USAL. Fonte: http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.718.html.
151 VoIP (Voz sobre IP ou telefonia por meio do protocolo da Internet) é a tecnologia que permite que uma
conversação em voz possa ser realizada utilizando-se como suporte uma rede de comunicação construída para
transporte de dados.
152 O termo “incumbente” é utilizado para designar a companhia que já se encontrava estabelecida no mercado no
momento da abertura desse mercado para novas operadoras (chamadas de “entrantes”).
153 Fonte: http://link.wits.ac.za/research/usal.htm.
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Além disso, conforme já mencionado, encontra-se em andamento na
Austrália uma parceria público-privada com o propósito de promover a universalização da banda
larga no país. Em virtude das semelhanças das características de ocupação populacional entre a
Austrália e o Brasil, a solução empregada naquele país pode ser utilizada como importante
referência para iniciativas brasileiras de natureza similar.

Nesse sentido, considerando o valor preliminar anunciado pelas
autoridades australianas para implementar o referido programa – 33 bilhões de dólares –, verifica-
se a maior dificuldade da alternativa proposta: a necessidade do desembolso de grande soma de
recursos orçamentários diretos para o financiamento da iniciativa. Para o caso brasileiro, outra
potencial dificuldade intrínseca ao estabelecimento de parcerias público-privadas é que elas não
asseguram, por si sós, a continuidade na prestação do serviço, assim como ocorre com os serviços
prestados em regime público.

Porém, o bem sucedido caso de parceria entre Poder Público e iniciativa
privada que levou à implementação do Projeto Banda Larga nas Escolas, demonstra a viabilidade
da execução de programas de grande abrangência para disseminação do acesso à Internet no País.
Esse projeto, que foi concebido no âmbito do processo que culminou com a troca de obrigação
da instalação de PSTs pelas concessionárias de telefonia fixa, tem por objetivo conectar as 64.879
mil escolas urbanas brasileiras à Internet com velocidade mínima de 1 Mbps até 2010154. O
programa, que está sendo executado pelas concessionárias do STFC sob a coordenação dos
Ministérios da Educação e das Comunicações, já provê acesso a 36.146 escolas155.

5.5.6 Destinação de frequências para a banda larga sem fio

A estratégia da alocação de faixas de espectro exclusivas para operação de
banda larga é uma das alternativas possíveis para a universalização do serviço em regiões remotas.
A banda de 450 MHz a 470 MHz é uma das mais adequadas a esse tipo de aplicação, haja vista
permitir a propagação de sinais em grandes distâncias. Nesta faixa, com uma única estação
radiobase (ERB), é possível estabelecer comunicação a um raio de alcance de até cinquenta
quilômetros. No entanto, a faixa potencialmente disponível para a banda larga – 20 MHz – é
exígua, considerando-se o incremento da importância desse serviço ao longo dos últimos anos.

Cabe salientar que, em junho de 2009, a Anatel lançou a Consulta Pública
n° 24156, com o objetivo de estabelecer novas regras para a destinação das frequências de 450
MHz. A Agência propõe que o SMP seja utilizado em caráter primário em algumas subfaixas

                                                          
154 Fonte: José Guilherme Moreira Ribeiro. Apresentação do Ministério da Educação no Seminário “A
Universalização do Acesso à Informação pelo uso das Telecomunicações”, realizado pela Câmara dos Deputados em
setembro de 2009.
155 Dados de 30 de setembro de 2009.
156 Proposta de Regulamento sobre Canalização e Condições de Uso de Radiofrequências na Faixa de 450 MHz a 470
MHz.
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dessa banda. A intenção é promover o incremento da oferta de aplicações de comunicação de
dados em alta velocidade e expandir o uso da banda larga sem fio em áreas rurais e remotas, em
resposta às crescentes demandas dos programas governamentais de inclusão digital. De acordo
com a proposta, o STFC, o SLP (Serviço Limitado Privado) e o SCM também poderão fazer uso
desse espectro, mas em caráter secundário.

No mesmo sentido, em julho de 2009, o Ministério das Comunicações
editou a Portaria nº 431, que instituiu o Programa Nacional de Telecomunicações Rurais, cuja
implementação ficará a cargo da Anatel. O objetivo do projeto é assegurar a cobertura simultânea
dos serviços de telefonia e banda larga em zonas rurais, mediante a disponibilização de
infraestrutura de comunicações em alta velocidade nessas localidades.

 De acordo com a Portaria, a prestação desses serviços deverá privilegiar
o emprego da faixa de 450 a 470 MHz, radiofreqüências cuja autorização de uso será
condicionada a obrigações de atendimento. Dentre elas, incluem-se o início da operação dos
serviços em 2010 e a garantia da cobertura de toda a área de prestação no prazo de cinco anos.
Ainda segundo a norma, mais de 80 mil escolas públicas rurais passarão a dispor de conexão de
Internet gratuita em alta velocidade.

Porém, a implementação prática do programa enfrentará dificuldades.
Além da morosidade dos trâmites burocráticos intrínsecos ao processo licitatório das freqüências,
será necessária grande agilidade do órgão regulador para a rápida liberação do espectro, que hoje
se encontra em uso por diversas aplicações de segurança pública e serviços de radiotáxi, entre
outros.

5.5.7 Estímulo à disseminação das “lan-houses”

Os pontos de acesso coletivo mantidos pela iniciativa privada – mais
conhecidos como lan-houses ou cyber-cafés157 – têm desempenhado importante papel na
popularização do acesso à Internet. Segundo dados coletados na “Pesquisa sobre o Uso das
Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil 2008” (TIC 2008), divulgada pelo
Comitê Gestor da Internet no Brasil, esses estabelecimentos constituem-se no principal local de
acesso à Internet no Brasil. De acordo com a pesquisa, 48% dos usuários de Internet fazem
acesso à rede mundial em lan-houses, enquanto 42% dos entrevistados citaram o domicílio como
local de acesso. A importância das lan-houses é especialmente significativa nas áreas rurais, onde
58% dos usuários informaram acessar a Internet nesses espaços.

A grande vantagem desses estabelecimentos em relação aos telecentros
públicos comunitários é que, por serem operados pela iniciativa privada, normalmente oferecem
                                                          
157 Neste trabalho, o termo “lan-house” foi empregado como sinônimo de ponto de acesso coletivo à Internet mantido
pela iniciativa privada. No entanto, há autores que associam as lan-houses à oferta precípua de jogos eletrônicos,
enquanto os cyber-cafés privilegiam a oferta de acesso à Internet.
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maior flexibilidade nos horários de funcionamento, além de contarem com maior agilidade para
manter a qualidade da operação do serviço (velocidade de manutenção de equipamentos e
sistemas, atualização de computadores e programas, etc).

Porém, pesquisa recente divulgada pela Associação Brasileira de Centros
de Inclusão Digital – Abcid — revela que 87% das lan-houses operam na informalidade. A entidade
assinala que um dos principais fatores que contribuem para essa realidade decorre da ausência de
um marco regulatório para a atividade. Além disso, são apontados como óbices à expansão do
setor a demora na obtenção de licenças de funcionamento, o alto custo de formalização, a baixa
qualidade das conexões e a carência de oferta de banda larga, sobretudo em localidades remotas e
de baixa densidade populacional. Assim, cabe ao Poder Público examinar a viabilidade da adoção
de medidas para reduzir as barreiras à disseminação desses estabelecimentos, como a aprovação
de uma legislação específica para o segmento.

5.6 Incentivo aos projetos de cidades digitais

Os projetos de cidades digitais surgiram em resposta às demandas das
comunidades locais pela modernização da gestão governamental e pela oferta de novos serviços e
facilidades para a população, permeando áreas como administração pública, educação, saúde e
segurança. Projetos dessa natureza são especialmente relevantes porque o município se constitui
na instância federativa que se encontra mais próxima do cidadão e que, portanto, dispõe de maior
capacidade para reconhecer as reais demandas das comunidades. Por esse motivo, as iniciativas de
cidades digitais tem se expandido no Brasil e no mundo.

A disseminação dos projetos de cidades digitais pode ser estimulada
mediante o estabelecimento de parcerias entre União, estados e municípios. Nesse sentido,
merece destaque a meta divulgada em outubro de 2009 pelo Ministério das Comunicações de
conectar gratuitamente à Internet repartições públicas (escolas, postos de saúde, hospitais,
delegacias, prefeituras e bibliotecas) e espaços abertos à comunidade em 160 municípios
brasileiros. A iniciativa insere-se no escopo do programa Cidades Digitais, cujo objetivo é levar
conexão e infraestrutura de banda larga a órgãos públicos, telecentros, associações e outros
espaços públicos de grande fluxo. O programa está orçado em R$ 100 milhões.

5.7 Centralização de ações governamentais

Nos últimos anos, proliferaram os programas governamentais orientados
para a promoção da inclusão digital da população. A título de ilustração, é possível mencionar o
projeto GESAC (Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão), implementado pelo
Ministério das Comunicações; os Telecentros de Informação e Negócios, sob o comando do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e o Programa Nacional de Apoio
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à Inclusão Digital nas Comunidades (Telecentros.BR), coordenado pelos Ministérios do
Planejamento, das Comunicações e da Ciência e Tecnologia.

 Não obstante o indiscutível mérito de todas essas iniciativas, a ausência
de coordenação entre todos esse programas acaba por gerar superposição de ações, provocando
desperdícios da minguada parcela de recursos públicos destinados à infoinclusão. Outro aspecto
negativo decorrente da pulverização de projetos nessa área é que ela impede que o governo
federal utilize seu imenso poder de compras para negociar preços na aquisição das soluções
tecnológicas (equipamentos e serviços) necessárias para o provimento do acesso à rede mundial
de computadores.

Em oposição a esse cenário, merece destaque a iniciativa adotada pelo
Poder Executivo em agosto de 2009 de constituir Comitê Gestor do Programa de Inclusão
Digital – CGPID –158, órgão multidisciplinar coordenado pela Casa Civil que tem por objetivo
centralizar as ações governamentais de massificação do acesso às tecnologias da informação e
comunicação. Embora ainda se encontre em estágio embrionário, é possível que esse comitê se
transforme na instituição responsável pelo nascente plano nacional de banda larga.

6. O PAPEL DO CONGRESSO NACIONAL E DO PODER EXECUTIVO

Os Poderes Executivo e Legislativo desempenham papel decisivo na
concepção das medidas de estímulo à universalização do serviço de banda larga. A seguir,
abordaremos alguns aspectos referentes à atuação desses poderes no processo de elaboração do
plano nacional de banda larga.

6.1 Congresso Nacional

Embora a responsabilidade pela elaboração de políticas públicas no setor
de telecomunicações constitua-se em responsabilidade precípua do Poder Executivo, o Congresso
Nacional também contribui significativamente para a consecução desse objetivo, seja mediante a
aprovação de um arcabouço legal adequado às necessidades tecnológicas da sociedade brasileira,
seja por meio da proposição de medidas que visem ao aperfeiçoamento e à fiscalização das ações
implementadas do Governo Federal.

Dentre as alternativas apontadas no capítulo anterior para a
universalização da banda larga, algumas já se encontram em discussão na Câmara dos Deputados
de forma isolada, sob a forma de diferentes Projetos de Lei e Indicações. Dentre eles, é possível
destacar as seguintes proposições:

                                                          
158 Decreto nº 6.948, de 25 de agosto de 2009.
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a) Projeto de Lei nº 1.481, de 2007, de autoria do Senado Federal, que
habilita o uso de recursos do FUST para serviços prestados sob o regime jurídico privado: a
discussão dessa proposição revela-se essencial porque reconhece a importância da destinação
direta de recursos públicos para a expansão do acesso a novos serviços de telecomunicações,
especialmente a banda larga;

b) Projeto de Lei nº 29, de 2007, do Deputado Paulo Bornhausen que
elimina as restrições legais que obstam a prestação do serviço de TV a cabo pelas concessionárias
de telefonia fixa: a aprovação dessa medida pode acelerar o processo de disseminação da banda
larga à medida que permite que as concessionárias se beneficiem dos ganhos escopos decorrentes
da prestação conjugada de serviços (telefonia fixa, TV a cabo e banda larga). Além disso, o
Substitutivo ao projeto que se encontra em discussão na Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática prevê medidas de estímulo à produção de conteúdos em ambiente
digital;

c) Projeto de Lei nº 5.055, de 2001, do Deputado Gilberto Kassab:
permite a cobrança de tarifas de serviços de telecomunicações diferenciadas em função da
condição socioeconômica do assinante. A discussão dessa matéria deve ser estimulada porque o
projeto conduz à reflexão sobre a possibilidade de aplicação da chamada tarifa social para serviços
de telecomunicações prestados a assinantes de baixo poder aquisitivo;

d) Indicação nº 3.243/09, do Deputado Mário Heringer: propõe a
prorrogação dos incentivos fiscais destinados à produção de computadores no âmbito do
Programa de Inclusão Digital, que se encerram em 31 de dezembro de 2009.

Além de propor e discutir alterações no ordenamento legal em vigor, o
Congresso Nacional tem atuado ativamente no debate de questões importantes referentes à
prestação da banda larga. A título de ilustração, durante o ano de 2009, as Comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados
realizaram audiências públicas para discutir a qualidade do serviço no Brasil, tema que adquiriu
especial relevância após as seguidas panes ocorridas nas redes de telecomunicações do estado de
São Paulo. Em adição, em setembro do mesmo ano, o Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica promoveu o seminário “A Universalização do Acesso à Informação pelo Uso das
Telecomunicações”, que contou com a participação de importantes especialistas do setor de
telecomunicações do País159.

As preocupações reveladas nas audiências públicas e nas proposições em
tramitação no Parlamento vão ao encontro de uma questão bem maior, que é a inadiável
discussão sobre a modernização do marco legal das telecomunicações no País. À época da
promulgação da LGT, a imensa demanda deprimida de acessos à telefonia fixa, associada à

                                                          
159 Em anexo, é apresentado um resumo sobre o Seminário realizado pelo Conselho.
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falência do modelo de prestação de serviços baseado no monopólio estatal, conduziu à adoção de
um marco regulatório que privilegiou a expansão da oferta do STFC mediante a atração de
investimentos privados para o setor. E, para assegurar a consecução da principal meta almejada
pelo novo modelo – a universalização da telefonia fixa –, optou-se pela instituição de um regime
jurídico diferenciado de prestação de serviços – o regime público –, aplicável, ao menos a priori,
apenas ao STFC. Para tanto, a Lei Geral ocupou-se de dedicar um Título completo160 para
discriminar as condições especiais aplicáveis aos serviços inclusos nessa categoria. Determinou
ainda a criação de um fundo específico para complementar os recursos necessários para cobrir a
parcela dos custos de universalização dos serviços prestados em regime público que não pudesse
ser recuperada com a exploração eficiente dos serviços161.

No que tange à política de gerenciamento recursos de espectro, o
legislador optou pela alternativa de estabelecer uma severa vinculação entre as diferentes faixas de
radiofreqüência e os serviços específicos passíveis de prestação sobre elas. Esse uso restritivo das
bandas de frequência, embora assegure a aderência às normas internacionais de compatibilização
técnica recomendadas pela UIT, acaba por impor obstáculos ao desenvolvimento de novos
serviços e aplicações que demandem espectro.

Além disso, a LGT conferiu ênfase à organização setorial baseada em
serviços162, alternativa que conduziu a uma rígida separação regulatória entre os serviços de
telecomunicações. Um dos principais objetivos dessa estratégia era evitar subsídios cruzados entre
a telefonia fixa e os demais serviços de telecomunicações, prática expressamente vedada pela Lei
Geral163.

Entretanto, com a emergência do fenômeno da convergência
tecnológica, esse modelo começa a mostrar sinais de exaustão. A proliferação da demanda por
pacotes conjugados de serviços fortaleceu o crescimento de empresas multisserviço, em
dissonância com o espírito da LGT, que privilegia a regulação por serviços estanques164. Essa

                                                          
160 Título II da LGT, que engloba os arts. 83 a 125.
161 Art. 81, II da LGT: “Os recursos complementares destinados a cobrir a parcela do custo exclusivamente atribuível
ao cumprimento das obrigações de universalização de prestadora de serviço de telecomunicações, que não possa ser
recuperada com a exploração eficiente do serviço, poderão ser oriundos das seguintes fontes: ... II - fundo
especificamente constituído para essa finalidade, para o qual contribuirão prestadoras de serviço de telecomunicações
nos regimes público e privado, nos termos da lei, cuja mensagem de criação deverá ser enviada ao Congresso
Nacional, pelo Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias após a publicação desta Lei”.
162 O Livro III da LGT, que abrange os artigos 60 a 185, dispõe sobre “a organização dos serviços de
telecomunicações”.
163 LGT, art. 70, inciso I: “Art. 70. Serão coibidos os comportamentos prejudiciais à competição livre, ampla e justa
entre as prestadoras do serviço, no regime público ou privado, em especial: I - a prática de subsídios para redução
artificial de preços;” (dispositivo aplicável a todos os serviços de telecomunicações) e art. 103,§ 2°: “São vedados os
subsídios entre modalidades de serviços e segmentos de usuários, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 81
desta Lei.” (válido para os seviços prestados em regime público).
164 Além da crescente oferta conjugada de serviços de telecomunicações (triple-play), outro fenômeno que merece
atenção especial do legislador diz respeito à emergência da TV digital. As oportunidades proporcionadas por esta
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distorção revela-se especialmente evidente à medida da expansão das redes digitais de
comunicação em alta velocidade, que dispõem da capacidade de transportar qualquer tipo de
conteúdo ou aplicação. Em adição, a observação do enorme potencial de crescimento das
soluções tecnológicas que demandam espectro conduzem ao inevitável questionamento sobre a
rigidez na atual política de destinação de faixas de freqüência.

Assim, neste momento de transformações e de ruptura de paradigmas, o
principal papel do Congresso Nacional consiste em patrocinar um amplo debate na sociedade
brasileira sobre as mudanças necessárias na legislação para que o ordenamento jurídico não se
constitua em obstáculo para a continuidade do desenvolvimento das telecomunicações no País.
Temas como a existência e a caracterização do regime jurídico público, a política de
gerenciamento de espectro e a estratégia de regulação por serviços merecem uma discussão à luz
do novo cenário que se desenha no segmento das telecomunicações.

6.2 Poder Executivo

Em última instância, o Governo Federal concentra as competências para
estabelecer as diretrizes e implementar as ações do plano nacional de banda larga. Atualmente, a
formulação dessa política ainda encontra-se em estágio de elaboração, sob a coordenação do
Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital da Casa Civil.

Considerando as alternativas apontadas no capítulo anterior, é possível
mencionar alguns aspectos que merecem constar da política que se encontra em formação no
âmbito do Poder Executivo:

a) Centralização do processo decisório na definição das diretrizes da
política nacional de banda larga: embora a implementação e o acompanhamento dos programas
governamentais de inclusão digital não dispense a conjugação de esforços de diversos Ministérios
e órgãos da administração direta e indireta, é necessário que a coordenação das ações de governo
seja concentrada em uma única instituição. Uma das principais razões do atraso do País na
popularização do acesso à Internet reside na ausência de uma política estruturada de
universalização da banda larga, associada à falta de coordenação entre os programas oficiais de
estímulo à infoinclusão.

A centralização decisória, no entanto, não implica desconsiderar a
importância da participação da sociedade civil, da iniciativa privada e dos demais entes
governamentais no processo de tomada de decisões. Pelo contrário, é imprescindível que a
instituição gestora tenha composição diversificada, representando, em última instância, os anseios

                                                                                                                                                                                     
tecnologia – como a oferta da interatividade – demanda um debate sobre a necessidade da atualização do marco
regulatório da radiodifusão, sobretudo o Código Brasileiro de Telecomunicações – Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962.
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da sociedade brasileira. Não significa, tampouco, que a execução das ações de democratização do
acesso à Internet será atribuída a um único órgão estatal.

Assim, é essencial que se delimite a parcela de responsabilidade de todas
as instituições públicas e privadas envolvidas na execução do plano, de acordo com as
competências de cada uma delas. Porém, a definição das diretrizes deverá ser conferida a uma
administração única, que será responsável pela concatenação das ações individuais e pela busca de
sinergias entre elas. Essa alternativa, além de proporcionar maiores ganhos de escala, também será
mais efetiva do ponto de vista do alcance social das medidas adotadas.

b) Definição clara do escopo e dos objetivos do plano nacional de banda
larga: a elaboração de uma política nacional de banda larga pressupõe a delimitação prévia da
abrangência e das metas do programa. Em primeiro lugar, é necessário fazer uma reflexão sobre
questões aparentemente simples, mas de grande impacto sobre o resultado final do programa.
Nesse sentido, é essencial definir a taxa de transmissão mínima que caracteriza o serviço de
comunicação em banda larga.

No que concerne à cobertura do serviço, por sua vez, é preciso
estabelecer com clareza os objetivos que se deseja alcançar, dentre as diversas alternativas
possíveis: i) assegurar o acesso apenas a serviços públicos essenciais, como educação, saúde e
segurança? ii) assegurar somente o acesso à capacidade de comunicação de dados no atacado
(backhaul)? iii) universalizar o acesso a todos os domicílios brasileiros, independentemente da
localização geográfica e da condição socioeconômica dos cidadãos?

Ademais, é preciso delimitar com exatidão o papel de todas as entidades
envolvidas no plano e as formas de relacionamento entre elas, no intuito de explorar as
competências individuais com maior eficiência. Nesse contexto, é necessário determinar se o
modelo a ser implantado será fundamentado em parcerias público-privadas, joint-ventures,
participação direta dos governos das três esferas federativas ou uma combinação dessas soluções.
Dentro da esfera governamental, é necessário ainda definir as responsabilidades de cada ente
público na execução do plano, de maneira que não haja superposição de iniciativas e ineficiência
na aplicação de recursos.

Também é necessário definir o regime jurídico mais adequado para a
consecução dos objetivos estabelecidos no programa, dentre as opções regulatórias disponíveis
(regime jurídico público ou privado). No mesmo sentido, é preciso avaliar a viabilidade da
implantação de políticas públicas e modelos regulatórios diferenciados em função das
características de cada localidade, sobretudo no que tange à atratividade econômica da oferta do
serviço e à possibilidade do estabelecimento de competição intrarredes e inter-redes. Em
complemento, é necessário definir as fontes de financiamento para o cumprimento da política
estabelecida (FUST, recursos do BNDES, etc).
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c) Estimativa do “custo de universalização” da banda larga: a definição de
um plano de banda larga de abrangência nacional deve se fundar, antes de tudo, em informações
precisas sobre o custo de sua implantação.

Considerando a inexistência de dados disponíveis que permitam o
mapeamento dos recursos necessários para a universalização do serviço no País, é importante que
o Poder Público: i) colete informações que o permitam calcular o “déficit da infoexclusão”, índice
que deve considerar o número de domicílios sem acesso à Internet e a categorização destes
quanto à localização geográfica, condição de renda e nível de alfabetização digital, entre outros
aspectos; ii) avalie as soluções tecnológicas disponíveis para superar o “gap digital”, bem como o
custo para implementá-las, e iii) defina, dentre as alternativas possíveis, aquelas que melhor se
ajustam às necessidades de cada localidade, considerando-se o custo de implantá-las e o benefício
econômico e social decorrente delas.

d) Instituição de indicadores: o sucesso de políticas públicas dessa
magnitude depende, fundamentalmente, da implantação de uma metodologia científica de
acompanhamento do andamento do programa. Por esse motivo, é imprescindível a instituição de
indicadores capazes de auxiliar os gestores públicos nas tarefas de estabelecimento de metas,
mensuração de resultados, avaliação da eficácia das medidas adotadas e, por fim, correção de
rumos. A sistematização de métricas bem delineadas de aferição dos resultados permite o
contínuo aperfeiçoamento do processo, em benefício do cumprimento das metas globais
estabelecidas.

Os índices a serem adotados devem levar em consideração fatores
relacionados ao acesso à Internet (proporção de domicílios com banda larga, por exemplo), à
usabilidade e acessibilidade (tais côo a proporção de pontos de acesso comunitário à Internet que
disponham de recursos de acessibiilidade), à intelegilibidade (a exemplo da proporção de serviços
de governo eletrônico com linguagem adequada) e à sociedade da informação (tais como a
proporção de indivíduos que usaram a Internet nos últimos três meses).

e) Coordenação das ações federais, estaduais e municipais de inclusão
digital: a implantação de um plano federal de massificação da banda larga não obsta a
complementaridade com programas desenvolvidos pelas administrações estaduais e municipais.
Pelo contrário, as experiências bem sucedidas realizadas pelos estados do Ceará e do Pará, bem
como por cidades como Sud Mennucci e Piraí do Sul, devem ser consideradas no âmbito da
definição do plano nacional de banda larga.

Mais do que isso, é fundamental que haja uma ação concatenada entre
União, estados e municípios, de forma a minimizar desperdícios de recursos públicos e explorar
as competências individuais dos entes federativos. Se, por um lado, a União e os Estados são
capazes de exercer seu imenso poder de compras para reduzir o custo da aquisição de terminais e
serviços de telecomunicações, pelo outro, os municípios dispõem de maior conhecimento sobre
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as demandas locais. Ações integradas que levem em consideração essa complementaridade podem
levar a expressivos ganhos de escala na implementação de programas de disseminação do acesso à
rede mundial de computadores.

f) Adoção de medidas regulatórias complementares relativas aos serviços
de telecomunicações: embora caiba à Administração Direta a responsabilidade pela formulação de
políticas públicas para a popularização do acesso à Internet no País, a Anatel desempenha papel
crucial nesse processo. Nesse sentido, é essencial a adoção de medidas regulatórias que tenham
por objetivo incentivar a concorrência na oferta do serviço nos grandes centros urbanos, onde há
forte apelo comercial para a prestação do serviço.

A competição pode ser estimulada mediante a implementação do modelo
de custos, que permitirá que a oferta de capacidade de dados no atacado seja explorada
industrialmente com base em custos, estimulando, assim, a desagregação de redes e a prestação
do serviço por pequenos e médios provedores.

Paralelamente, a expansão da banda larga pode ser acelerada por meio da
instituição do plano de numeração para o Serviço de Comunicação Multimídia, pois essa medida
facilitará a comunicação entre os usuários do serviço.

Para as localidades remotas e rurais, é igualmente importante a adoção de
medidas regulatórias adicionais, como a imposição de metas de cobertura de serviço nas licitações
de espectro, como ocorreu recentemente no edital da terceira geração de telefonia móvel. É
relevante que essa sistemática seja preservada e até mesmo aprofundada nas futuras licitações para
as faixas de 450 MHz, 2,5 GHz , 3,5 GHz, bem como nas sobras da 3G. Deve-se examinar,
inclusive, a viabilidade da imposição de metas de cobertura para o serviço de banda larga para as
concessionárias de telefonia fixa, quando a estas for autorizado o direito de prestação do serviço
de TV a cabo.

Em complemento, propomos que o órgão regulador avalie a
possibilidade da realocação de faixas de espectro subutilizadas para redes de acesso à banda larga,
de maneira a estimular o uso mais eficiente e criativo do espectro.

g) Alfabetização digital da população: não obstante o indiscutível sucesso
do programa Banda Larga para Todos, é necessário estendê-lo a todas as instituições rurais de
ensino do País.

Além disso, é essencial que os projetos de alfabetização digital não se
limitem apenas à reciclagem de professores, mas também alcancem, de forma universal, os
trabalhadores brasileiros, Embora já se encontrem em andamento alguns programas
governamentais de capacitação profissional com base no uso das ferramentas das tecnologias da
informação e comunicação, é importante que todo trabalhador adquira aptidão para lidar com as
mídias emergentes.
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Atualmente, dispor de familiaridade com as novas tecnologias passou a
ser um imperativo para o cidadão comum, pois até mesmo o acesso a serviços essenciais, como a
realização de operações bancárias e a obtenção de certidões fiscais e previdenciárias, tornou-se
muito mais simples se realizado por meio da Internet. Portanto, é preciso que o plano nacional de
larga ocupe-se não somente da disponibilização do acesso ao serviço, mas também proveja meios
para que o cidadão, independentemente de sua faixa etária, disponha de capacitação para fazer
uso das facilidades proporcionadas pela informática em suas atividades cotidianas e laborais.

Uma alternativa para estimular a alfabetização digital da população
consiste no aproveitamento das infraestruturas de acesso à Internet instaladas em escolas e
telecentros para a oferta de cursos de capacitação em informática, a serem ministrados nos finais
de semana.

h) Estímulo à produção e à disseminação de conteúdos digitais: a
inserção da sociedade brasileira na era da informação depende de quatro elementos basilares:
oferta de terminais de comunicação a custos razoáveis para a população; prestação de serviços de
telecomunicações a preços módicos para o assinante; alfabetização digital dos cidadãos e
disponibilidade de conteúdos digitais em quantidade e qualidade consideráveis.

O primeiro fator vem sendo estimulado pela União mediante a
desoneração tributária da produção de computadores. Cabe ao Poder Público, nesse caso, a
continuidade dessa política ao longo dos próximos anos. No que diz respeito ao acesso aos
serviços de telecomunicações de banda larga, é necessária a aplicação de medidas regulatórias
complementares, tais como as mencionadas em item anterior. Por sua vez, o processo de
alfabetização digital da população, embora ainda careça de aperfeiçoamentos, já é alvo de
programas específicos desenvolvidos pelos órgãos diretamente envolvidos com o assunto. No
entanto, em relação à disponibilização de conteúdos digitais, ainda há lacunas consideráveis nas
ações governamentais em andamento.

Nesse contexto, é preciso fomentar a produção de conteúdos em língua
portuguesa na rede mundial de computadores, mediante a criação e o aperfeiçoamento de cursos
técnicos e acadêmicos orientados para a produção de conteúdos dirigidos para as novas mídias.
Nas áreas de educação, saúde, governo eletrônico e entretenimento, entre muitas outras, ainda há
carência de conteúdos disponíveis em português. A expansão da indústria de conteúdos, além de
valorizar a difusão das culturas e costumes nacionais, regionais e locais, também possui
importante vertente socioeconômica, pois pode proporcionar a geração de um número
significativo de empregos de alta qualificação, com reflexos positivos em diversas atividades
econômicas.

Além de fomentar a produção, cabe ainda às autoridades instituídas
estimular a formação de redes de disseminação de conteúdos digitais, no intuito de ampliar a
diversidade de fontes de informação e diluir os custos de produção.
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i) Estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação tecnológica,
bem como à integração de redes de saberes: um dos motivos para a expansão de serviços como a
telefonia celular decorreu do processo de inovação tecnológica, que permitiu o desenvolvimento e
a produção de equipamentos e terminais de telecomunicações a preços razoáveis. Para a banda
larga, o desenvolvimento das tecnologias sem fio e o surgimento de aplicações inovadoras
certamente contribuirão para a popularização do serviço. Em especial, o uso da banda larga como
canal de retorno no Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre – SBTVD-T –, pode se
constituir em atrativo adicional para a massificação do serviço no País.

Por esse motivo, cabe ao Poder Público a adoção de medidas de estímulo
ao Programa de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação – ProCTIC –, instituído no âmbito do Poder Executivo. Em
complemento, é importante que haja integração entre as redes acadêmicas de pesquisa nesse
segmento, de maneira a gerar sinergias entre as instituições envolvidas com a pesquisa nessa área.

j) Avaliação dos efeitos da desoneração tributária sobre o serviço de
banda larga: a carga tributária incidente sobre os serviços de telecomunicações prestados no Brasil
situa-se entre as mais elevadas do mundo. Por outro lado, estudo recente divulgado pelo Banco
Mundial sugere que um aumento de 10% na penetração da banda larga tem um potencial de
alavancar em cerca de 1,4% o PIB de nações emergentes.

Portanto, faz-se necessário que o Poder Público avalie o impacto da
redução dos tributos federais incidentes sobre a prestação da banda larga, sob os pontos de vista
tributário, econômico e social. Além disso, considerando a necessidade de acelerar o processo de
inclusão digital da população de baixa renda, a avaliação deve levar em conta a viabilidade da
aplicação de medidas diferenciadas de renúncia fiscal, que levem em conta fatores como a
condição socioeconômica do assinante do serviço.

k) Criação e aperfeiçoamento de serviços de governo eletrônico: não
obstante os esforços empreendidos pelos governos ao longo dos últimos anos para ampliar o rol
de serviços eletrônicos ofertados pelo Poder Público, há necessidade imediata de acelerar esse
processo, seja por meio da criação de novos serviços, seja pela melhoria da qualidade dos já
existentes.

Ademais, em cumprimento aos princípios estatuídos pela Constituição
Federal, é preciso conferir maior transparência à gestão pública nas três esferas de poder. Nesse
contexto, a rede mundial de computadores constitui-se no meio de comunicação ideal para a
disponibilização das informações referentes à gestão governamental.
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7. CONCLUSÕES

O acelerado desenvolvimento das tecnologias da informação tem sido
responsável por uma verdadeira revolução na sociedade contemporânea. Os efeitos dos avanços
tecnológicos permeiam as relações sociais e o nível de desenvolvimento econômico das nações,
com reflexos imediatos sobre a vida cotidiana de todos os cidadãos.

As redes de comunicação de dados em alta velocidade desempenham
papel preponderante nesse cenário, pois elas se constituem na infraestrutura de suporte para a
disseminação do conhecimento. Além disso, representam elemento indispensável para o
incremento da produtividade da economia do País.

Diante desse quadro, aumenta a responsabilidade do Poder Público na
instituição de políticas que tenham por objetivo democratizar o acesso ao conhecimento,
mediante a implementação de medidas de estímulo à produção de conteúdos digitais, à
capacitação tecnológica da população, à expansão das redes de telecomunicações e ao
barateamento dos terminais de acesso. Não por acaso até mesmo nações de tradição notadamente
liberal têm concentrado esforços na implementação de programas de incentivo à infoinclusão.

Em reconhecimento a essa tendência, o Brasil vem implementando, ao
longo dos últimos anos, diversas iniciativas para a promoção da inclusão digital dos cidadãos.
Esses programas, embora meritórios, têm proporcionado resultados limitados, muito aquém das
reais necessidades da sociedade brasileira. No primeiro semestre de 2009, o número de acessos
em banda larga fixa no País era de pouco mais de doze milhões. Mesmo o recente esforço
empreendido pelo Governo Federal para assegurar a presença de redes de suporte (backhaul) em
todos os municípios do País terá alcance restrito, pois a capacidade de comunicação de dados a
ser ofertada pelas operadoras privadas será capaz de atender apenas a uma reduzida parcela da
população.

Embora ainda não haja estimativas oficiais sobre o “custo da
universalização” da banda larga no Brasil, exames preliminares apontam que o montante de
recursos necessários para massificar o acesso à Internet extrapola em muito as disponibilidades
financeiras dos cofres públicos. Essa constatação só reforça a tese da necessidade do
estabelecimento de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada para suprir a imensa lacuna que
separa ricos e pobres no acesso às tecnologias da informação no País. Se, por um lado, o modelo
de prestação de serviços baseado no monopólio estatal já deu mostras no passado de que não
seria capaz de promover a universalização da telefonia fixa, pelo outro, a oferta de serviços
exclusivamente pelo mercado também não se mostrou suficiente para suprir as necessidades da
população, pois os altos preços praticados constituem-se em fator limitante para a plena
disseminação do acesso à Internet.
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Em adição aos elevados preços cobrados pelas operadoras, é possível
apontar outros obstáculos à massificação da banda larga, como a elevada carga tributária incidente
sobre o serviço, que se situa entre as mais altas do planeta. Além disso, não há como
desconsiderar as próprias limitações de renda da população brasileira, que restringem
significativamente o consumo familiar. Porém, um dos principais motivos para o atraso do País
no acesso às tecnologias da informação decorre da ausência de uma política estruturada para o
segmento.

Nesse sentido, a superação do desafio de reduzir o chamado “fosso
digital” pressupõe a formulação de uma política federal centralizada de estímulo à inclusão digital.
Além disso, é necessário que as diretrizes dessa política sejam estabelecidas a partir de uma ampla
discussão com os segmentos envolvidos com o assunto. Essa estratégia permitirá a coleta de
informações fundamentais para o mapeamento do escopo do projeto, a determinação das metas a
serem atingidas e o exame das alternativas disponíveis para cumpri-las. Também é imprescindível
que a política estabeleça o papel dos entes públicos e privados na execução do projeto, as formas
de cooperação entre os governos federal, estadual e municipal, as fontes de recursos disponíveis
para o financiamento das medidas propostas, a abrangência geográfica do programa, o modelo
jurídico de prestação dos serviços de telecomunicações utilizados e as medidas legais e
regulatórias necessárias para o fiel cumprimento das metas fixadas.

A gestação de um Plano Nacional de Banda Larga, anunciada
recentemente pelo Governo Federal, vai ao encontro da tendência que já se desenha em nível
mundial de consolidação da universalização do acesso à Internet como política pública de
primeira grandeza. O Congresso Nacional e o Poder Executivo, em especial, desempenham papel
fundamental nesse cenário. Se, por um lado, o Poder Executivo é responsável pela definição e
implementação das políticas públicas orientadas para a disseminação do uso das tecnologias da
informação, pelo outro, cabe ao Parlamento a instituição de um arcabouço legal que estimule a
massificação da Internet, bem como a proposição e a discussão de medidas que contribuam para
alcançar esse objetivo.

Assim, fundamentado nas contribuições de renomados especialistas do
setor de telecomunicações, o presente trabalho realizado pelo Conselho de Altos Estudos e
Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados analisou as oportunidades e riscos inerentes às
principais alternativas disponíveis para a elaboração de uma política de democratização do acesso
à Internet no País.

Nesse contexto, cabe ressaltar que a apresentação deste estudo não
poderia ocorrer em momento mais oportuno. Em agosto de 2009, o Poder Executivo constituiu
o Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital, órgão multidisciplinar coordenado pela Casa
Civil que tem por objetivo centralizar as ações governamentais de massificação do acesso às
tecnologias da informação e comunicação. Além disso, em dezembro próximo, realizar-se-á a
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Primeira Conferência Nacional de Comunicação, que debaterá, entre outros assuntos, questões
relacionadas à massificação da Internet e à diversidade das fontes de informação nos meios de
comunicação. Sendo assim, o presente trabalho representa a contribuição do Conselho de Altos
Estudos e Avaliação Tecnológico no âmbito dessas discussões.

Dentre as alternativas apontadas neste estudo, há aquelas que implicam
alterações de ordem legal, constituindo, portanto, matérias de competência do Congresso
Nacional. Cumpre assinalar que a maior parte dessas propostas já se encontra em discussão no
Parlamento brasileiro, sob a forma de Projetos de Lei e Indicações. Dentre essas medidas,
incluem-se:

• Eliminação das restrições legais que impedem que as prestadoras do

serviço de banda larga possam receber recursos do FUST (PL nº

1.481/07);

• Eliminação das restrições legais que restringem a participação das

concessionárias de telefonia fixa no mercado de TV a cabo e,

conseqüentemente, na prestação de serviços conjugados de

telecomunicações (telefonia fixa, TV por assinatura e banda larga) (PL

nº 29/07);

• Instituição da tarifa social para serviços de telecomunicações

prestados a assinantes de baixa renda (PL nº 5.055/01);

• Prorrogação dos incentivos fiscais para a produção de computadores

(INC nº 3.243/09).

Em relação ao encaminhamento dessas proposições, cabe à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal abrir espaços em suas agendas no sentido de reacender a
discussão de mérito sobre elas, inclusive mediante sua contextualização perante o nascente plano
nacional de banda larga.

Porém, a maioria das medidas propostas pelos especialistas do setor de
telecomunicações durante o seminário realizado pelo Conselho de Altos Estudos encaixa-se na
zona de competências do Poder Executivo. Com o intuito de sistematizar as contribuições
recebidas durante o encontro e encaminhá-las para a devida análise pelo Governo Federal, os
membros do Conselho elaboraram proposta de Indicação que contempla os posicionamentos de
diversas entidades representativas do setor de telecomunicações no Brasil que julgamos
oportunos. As propostas constantes da Indicação são:
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• Criação ou seleção de entidade autárquica que centralize a condução

da política nacional de banda larga;

• Definição clara do escopo e dos instrumentos do plano nacional de

banda larga;

• Estimativa do “custo de universalização” da banda larga;

• Consolidação de indicadores de acompanhamento do plano;

• Coordenação das ações federais, estaduais e municipais de inclusão

digital;

• Adoção de medidas regulatórias complementares em relação aos

serviços de telecomunicações, inclusive mediante a destinação de

novas faixas de espectro para a banda larga;

• Alfabetização digital da população;

• Estímulo à produção e à disseminação de conteúdos digitais;

• Estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação tecnológica,

bem como à integração de redes de saberes;

• Avaliação dos efeitos da desoneração tributária sobre o serviço de

banda larga.

Todas essas questões que se encontram em exame pelos Poderes
Legislativo e Executivo remetem a uma discussão mais profunda, que é a premente necessidade
de modernização do marco legal das telecomunicações no Brasil. A digitalização das mídias e a
explosão da Internet contribuíram para evidenciar que o atual modelo, baseado na regulação
setorial por serviços, na vedação à prática de subsídios cruzados e em uma política de
gerenciamento de espectro excessivamente restritiva, carece de aperfeiçoamentos.

Ao contrário do que apregoam alguns, a promulgação da LGT e a
privatização do sistema Telebrás não decretaram o “fim da história” das telecomunicações
brasileiras, mas apenas o início de uma era de transformações que encontraram na convergência
tecnológica um ponto de inflexão. A expansão das redes de comunicação de alta velocidade, de
natureza essencialmente multisserviço, aponta que é momento de repensar alguns dos elementos
estruturais que inspiraram a modelagem da atual legislação.
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Diante desse cenário de ruptura de paradigmas, cumpre ao Congresso
Nacional o desafio de instigar a sociedade brasileira ao debate sobre a necessidade de atualização
do marco regulatório das telecomunicações no País. O sucesso da política nacional de banda larga
que se encontra em gestação no Poder Executivo depende não somente da estruturação de um
plano de ação adequado, mas também da harmonização dos esforços entre o Poder Público, a
iniciativa privada e a sociedade civil para construir um ambiente jurídico propício ao
desenvolvimento do segmento.

Com a apresentação dessas contribuições, o Conselho de Altos Estudos
acredita ter alcançado sucesso no cumprimento da principal meta estabelecida pelo colegiado no
início deste trabalho, qual seja, a apresentação e análise das principais alternativas à disposição do
Poder Público para promover a universalização do acesso à Internet no Brasil. Temos a firme
expectativa de que o presente estudo poderá ser utilizado como referência nos debates que se
encontram em andamento na sociedade brasileira sobre a adoção de políticas públicas de
massificação da banda larga.
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