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RESUMO

O acesso massificado da população às redes de comunicações digitais, em especial à Internet,
está definitivamente colocado na agenda de discussão política no País. O debate começou
oficialmente por meio do Plano Nacional de Banda Larga, criado pelo Decreto n.º 7.175, de
12 de maio de 2010. A meta do PNBL é quadruplicar o acesso à conexão em banda larga até
2014, que hoje atinge aproximadamente 10% da população brasileira. Para isso, o Programa é
composto de quatro grupos de ações: ações regulatórias que incentivem a competição e a
expansão das redes de telecomunicações; incentivos fiscais e financeiros à prestação do
serviço; uma política produtiva e tecnológica e uma rede de telecomunicações nacional. O
estudo propõe ações para massificar o acesso à Internet no Brasil em áreas rurais e remotas,
partindo da premissa de que a inclusão digital plena só será feita quando todo brasileiro tiver
o acesso individual à Internet. Para isso, analisa as medidas necessárias para elevar o nível de
acesso da banda larga aos domicílios e estabelecimentos rurais, que hoje é de menos de 3% do
total. Propõe-se a criação do Programa de Conexão Nacional de Áreas Rurais (CNAR), a
partir de transformação das escolas, centros técnicos, telecentros e estabelecimentos rurais em
hubs, ou pontos de rede de conexão à Internet, para distribuição de sinais abertos e gratuitos
por meio de redes sem fio, com recursos subsidiados pelo Fundo de Universalização das
Telecomunicações. A proposta baseia-se no fato de que o acesso rural à Internet, em razão da
ausência de infraestrutura, da baixa densidade populacional e da reduzida renda per capita da
população local só ocorrerá por meio de políticas públicas que promovam a verdadeira
inclusão digital no País.

Palavras-chave: área rural, banda larga, Internet, redes sem fio, massificação.
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1) INTRODUÇÃO

A economia digital está contaminada pela Internet. Os três segmentos

diretamente envolvidos no mercado das novas tecnologias, o setor de telecomunicação, o de

audiovisual e o de informática, apostam na grande rede como a plataforma convergente do

futuro. Não importa o meio, nem o local, nem o usuário. A comunicação globalizada, não-

hierarquizada e interativa da Internet é uma mudança de paradigma. Rompe as estruturas dos

setores mais tradicionais da comunicação, como a radiodifusão.

As empresas ligadas às Tecnologias da Informação e da Comunicação

(TICs) tornam-se gigantes mundiais e mantêm ritmo frenético de pesquisa, desenvolvimento,

produção e lançamento de novos produtos no mercado. A explosão da telefonia móvel1, que

permitiu a redução de custos dos equipamentos, criou um mercado impressionante de 1,15

bilhões de assinantes do sistema móvel de terceira geração em todo o mundo, que carrega,

além de voz, dados. A expectativa é de chegar a 2,8 bilhões de usuários até 2014

(ENCONTRO, 2010).

Os computadores viraram telefones, ou vice-versa. Com uma queda de

preço de 32% em um ano, os smartphones 3G são oferecidos em 60 modelos diferentes e

representam quase metade dos celulares 3G vendidos em setembro de 2010 no Brasil. A

indústria é pujante, o mercado está aquecido e a avidez do consumidor pelas novas

tecnologias foi captada pelos dirigentes políticos. Em todos os continentes, não há mais

governo que prescinda da adoção de políticas públicas voltadas para a massificação do acesso

à Internet, com medidas sempre associadas a programas econômicos ou sociais.

Até mesmo nos Estados Unidos, país que é berço da Internet e

responsável pela gestão da rede, o governo Barack Obama lançou projeto de universalização

do acesso à banda larga2, que é a estrada de alta velocidade com a qual se pode conectar à

rede mundial de dados. O índice de penetração norte-americano é hoje menor do que outros

                                                          

1 Recentemente, em curso no Japão, entitulado “Capacity Building For Developing Communication And
Information Environment In Rural Community, realizado entre julho e agosto de 2010, a  telefonia móvel foi
apontada como responsável pelo grande boom na comunicação por pacotes, e como a tecnologia que irá predominar
no futuro.
2 A recomendação I.113 do setor de Padronização da UIT define banda larga como a capacidade de transmissão que
é superior àquela da primária do ISDN a 1.5 ou 2 Megabits por segundo. O Brasil ainda não tem uma
regulamentação que indique qual é a velocidade mínima para uma conexão ser considerada de banda larga. A
Colômbia estabeleceu uma velocidade mínima de 512kbps e os Estados Unidos de 200kbps. Inicialmente, banda
larga era o nome usado para definir qualquer conexão à internet acima da velocidade padrão dos modems analógicos
(56 Kbps). Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_larga. Acessado em: 11 de dezembro de 2010.
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países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), como a

Filândia e a Dinamarca. Os EUA estão em 15º lugar, com uma média de penetração de 26,7

assinantes para cada grupo de 100 habitantes3.

É notório o impacto econômico do uso das novas tecnologias, e não

apenas por ter propiciado a livre circulação do capital e o aumento da produtividade nos

diversos mercados financeiros globais. A Internet hoje é uma janela aberta para o mundo em

todas as suas dimensões, do trabalho ao consumo, incluindo o ciclo de vida do cidadão: o

computador conectado faz parte da vida dos homens desde a infância.

O poder transformador da Internet produziu uma espécie de

sensibilização coletiva nos governantes dos mais diversos continentes. Países tão distantes e

diferentes como Peru e México ou Austrália e Alemanha estão conduzindo programas de

inclusão digital, com o objetivo de distribuir de maneira mais igualitária o acesso aos recursos

da tecnologia da informação. Austrália e Alemanha são economias vibrantes, porém

percebeu-se que, no caso das Tecnologias da Informação e da Comunicação, as chamadas

TICs, o mercado não resolve tudo. Aliás, as tecnologias de ponta são totalmente obedientes às

regras do mercado: só chegam a quem pode pagar.

As diretrizes do Milênio, carta de intenções estabelecidas pelas

Nações Unidas em 2000, incluem como meta a difusão das TICs, para que o máximo de

pessoas possam usufruir de seus benefícios.

Segundo Câmara (2005 apud SANTOS, 2007), a necessidade de

transformar a inclusão digital em política pública tornou-se prioritária, visto que o direito de

acesso à informação tem sido tratado como questão fundamental ao exercício da cidadania.

Vários estudos analisam projetos para transformar sociedades agrícolas em sociedades da

informação e outros destacam que o acesso às TIC e à informação auxilia na promoção do

desenvolvimento, pelas oportunidades criadas no campo da capacitação profissional, geração

de emprego, facilidade de comunicação e ferramentas de educação continuada (SANTOS,

2009).

Este trabalho apresenta uma proposta para promover a inclusão digital

em áreas rurais e remotas no Brasil. Não apenas porque o acesso à Internet é um grande

estímulo ao crescimento da economia, mas pelas oportunidades de negócios, de geração de

empregos e de aprendizagem que proporciona em regiões onde a comunicação do Século XXI

                                                          

3 Fonte: Reportagem “EUA ficam em 15.º em penetração da banda larga entre países desenvolvimento”. Disponível
em: http://www.osnumerosdainternet.com.br/eua-ficam-em-15-%C2%BA-em-penetracao-da-banda-larga-entre-
paises-desenvolvidos/. Acessado em 07 de dezembro de 2010.
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ainda não chegou. Há várias localidades ou mesmo sede de municípios que não dispõem

sequer do telefone fixo, cujo modelo de negócios está sendo substituído pelo por novas

formas de comunicação, como as mensagens eletrônicas e o tráfego de voz via Protocolo de

Internet, ou Internet Protocol, mais conhecida como VoIP. O projeto que ora apresentamos,

entitulado “Programa Conexão Nacional de Áreas Rurais no Brasil”, analisa aspectos

tecnológicos, econômicos e financeiros para a adoação de um plano de banda larga para áreas

rurais e remotas. Prevê metas, custo, barreiras e critérios para a adoção de um plano nacional

de banda larga.

Entretanto, o desafio de massificar a Internet é tão grande quanto os

potenciais benefícios. Afora o problema mercadológico do custo do serviço e do

equipamento, a Internet no meio rural depende não apenas do fator demanda, limitado pelo

baixo poder aquisitivo e pela baixa escolaridade da população, mas encontra ainda a barreira

da oferta de infraestrutura.

2) JUSTIFICATIVA

A disseminação da Internet é condição básica para o desenvolvimento

econômico e social, bem como para a participação do cidadão nas novas rotinas e padrões da

sociedade contemporânea. A Internet é hoje centro irradiador de conhecimento e de

informações de todos os tipos, porém o acesso é condicionado por questões socioeconômicas

e culturais de cada região. Pode-se dizer que o acesso à Internet é um retrato do País real: o

mundo digital é tão desigual quanto a sociedade em que vivemos. Há disparidades do ponto

de vista da renda, dos níveis de educação e também da região geográfica.

O ambiente rural no Brasil é predominantemente formado por

domicílios de baixa renda. Segundo Censo do IBGE 2008, 60% da população rural brasileira

pertencem às classes C e D. Sem uma política pública adequada, a inclusão digital nessas

áreas rurais poderá demorar décadas. Pelas leis de mercado, as comunidades mais

necessitadas das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) são as que irão esperar

mais tempo para desfrutar dos seus benefícios.

Como as inovações estão barateando os equipamentos e as formas de

acesso à comunicação digital estão se diversificando, a implantação de Internet na área rural

deixa de ser um sonho tão distante. Os custos, tanto da rede quanto dos equipamentos e da

conexão, estão caindo drasticamente. A redução do gap digital na área urbana no Brasil, onde
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as conexões em banda larga vêm crescendo a taxas de mais de 70% ao ano, permitem

começar a projetar um cenário de enfrentamento da área rural num futuro bem próximo.

Este trabalho baseia-se no fato de que mesmo os ganhos de escala não

conseguirão suprir os gaps de mercado e de acesso para a penetração da Internet em áreas

rurais no Brasil. A relevância do estudo é oferecer um rol de propostas que levem em

consideração as particularidades de cada região rural no Brasil, do ponto de vista geográfico e

sócio-econômico, apresentando alternativas concretas e economicamente viáveis para a

massificação da Internet no meio rural.

O trabalho também parte da premissa de que a transformação do

“Brasil rural” em “Brasil conectado” é preponderante no sentido de que não há outra escolha:

ou o País ingressa plenamente no universo da informação digital, ou as comunidades

digitalmente “apagadas” serão condenadas ao isolamento. De acordo com estudo do

Ministério das Comunicações, chamado de “O Brasil em Alta Velocidade”,4 somente com

subsídios os municípios com perfil de baixa densidade populacional e baixa renda poderão ter

acesso aos serviços de acesso a redes digitais.

O estudo do Ministério das Comunicações propõe ações para levar o

acesso coletivo à Internet em banda larga no meio rural a 100% dos postos de saúde e todas as

86.654 mil escolas rurais até 2012, além de acesso individual a 15% da população rural até

2014, o que representa cerca de 1 (um) milhão de pessoas. O estudo observa, porém, que há

desafios anteriores a serem enfrentados: 44% das escolas rurais, a títutlo de exemplo, não têm

acesso à energia elétrica.

O Brasil tem um fator imperativo na condução de uma política de

inclusão digital, que é a realização da Copa das Confederações de Futebol, em 2013; da Copa

do Mundo de Futebol, em 2014, e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, em 2016. Tais

eventos mundiais provocarão forte demanda por serviços de telecomunicações e de

transmissão de dados e vídeos, e o esforço para atender a essas necessidades tem que ser

iniciado.

3) OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é fomentar o debate sobre a massificação da

banda larga no Brasil no meio rural, oferecendo subsídios para a superação do desafio que

                                                          

4 Disponível em: http://www.mc.gov.br/wp-content/uploads/2009/11/o-brasil-em-alta-velocidade1.pdf. Acessado
em: 16 de dezembro de 2010.
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está colocado. A análise das particularidades do meio rural visa buscar soluções

individualizadas e eficazes para vencer esse gap digital. Para tanto, foram avaliadas

experiências nacionais; semelhanças teóricas com modelos internacionais; tecnologias

disponíveis; aspectos sócio-econômicos e recomendações de gestores públicos, além de

iniciativas dos governos e do mercado.

O estudo indica quais são os aspectos sócio-econômicos a serem

considerados para a elaboração de projetos de inclusão digital em áreas rurais; como deve ser

feito o levantamento da demanda por esses serviços no meio rural e como dar sustentabilidade

e eficiência a um projeto de inclusão digital em área rural ou localidades remotas,

considerando-se suas particularidades, entre outras questões.

Para melhor estudar o tema, foi formulada a seguinte questão:

Como ofertar um novo modelo de acesso às redes digitais de

comunicação na área rural capaz de suprir um grande contingente

populacional desprovido de conhecimento e dos meios necessários

para se inserir na nova Economia da Informação, e, assim, gerar

renda nas comunidades, promovendo efetiva inclusão social?

Este estudo focaliza as regiões em que as soluções de mercado não são

suficientes para resolver o problema da baixa penetração da Internet. A questão básica é: o

que é possível fazer, como e qual é o custo para se levar a banda larga para o meio rural?

Há tambem decisões políticas estratégicas envolvidas na discussão da

penetração da banda larga. Uma das questões é em que medida o País pode “pular etapas” no

processo de inclusão digital da área rural, substituindo a meta de universalizar a telefonia rural

pelo acesso massificado da banda larga, tanto em domicílios rurais quanto em

estabelecimentos agropecuários. Enquanto se discute a promoção de uma programa

semelhante ao “Luz para Todos” para a expansão da conexão em banda larga, o acesso ao

telefone fixo ainda é um desafio em muitas áreas remotas.

Conforme relatório anual da Anatel de 20095, a telefonia fixa, graças

às obrigações de universalização impostas às concessionárias, chegou, em 2009, ao

atendimento de 72,2 mil pessoas, em 245 aldeias indígenas, com 288 Telefones de Uso

Público (TUPs) e 102 acessos individuais e 390 mil pessoas, em 557 assentamentos rurais,

                                                          

5 Disponível em:
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=245429&assuntoPublica
cao=Relatório%20Anual%20da%20Anatel%202009&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=245429.pdf.
Acessado em 15 de dez de 2010.
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com 700 TUPs e 816 acessos individuais, entre outras metas cumpridas, o que demonstra que

a universalização no Brasil ainda é totalmente voltada para os serviços de telefonia.

4) MOTIVAÇÃO

A motivação do estudo é servir de complemento ao Plano Nacional de

Banda Larga (PNBL), elaborado pelo Comitê Gestor de Inclusão Digital, que visa ampliar o

acesso aos recursos digitais como parte de uma política pública de inclusão social.

A adoção do PNBL, ainda na fase de criação de uma infra-estrutura de

rede nas grandes cidades, é uma grande janela de oportunidade para se ir mais fundo na

discussão da inclusão digital no Brasil. Diante da premissa de que somente a ação do Estado

pode suprir a demanda por infra-estrutura e serviços de telecomunicações em áreas de baixa

renda, buscou-se neste trabalho avaliar métodos e oferecer subsídios para que o governo possa

pensar na Internet rural como uma segunda ou terceira etapa do PNBL .

O impacto do acesso à Internet na melhoria dos níveis da educação; do

nível de desenvolvimento científico e tecnológico e no mercado de trabalho tem sido

fartamente estudado e não será objeto de análise aprofundada neste estudo. Optou-se por

manter o foco nos parâmetros e pré-requisitos para a adoção de políticas de promoção do

acesso digital no meio rural, além de sugerir um projeto nacional para as áreas rurais. Não se

pretendeu apresentar as experiências de inclusão digital existentes no Brasil e no exterior, mas

sim enfatizar aspectos que são relevantes nas diversas etapas desses programas, como

implementação, avaliação e manutenção.

O papel dos diversos formuladores de políticas públicas é abordado no

sentido de que haja sinergia de ação, além de serem apresentadas visões que começam a

formar o marco teórico dos estudos neste novo campo das Tecnologias da Informação e da

Comunicação.

5) REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

O referencial teórico adotado neste estudo visa justificar a relevância

social e econômica do acesso à Internet e apontar as barreiras para a sua massificação, bem

como adotar uma metodologia que permita delimitar a oferta e a demanda a ser atendida para

a inclusão digital na área rural. Para tanto, recorreu-se à literatura existente e a metodologias

adotadas no âmbito da União Internacional de Telecomunicações, como os conceitos de gap

de mercado e de gap de acesso.
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5.1 Revisão de literatura

No aspecto téorico, a Internet e seu impacto na vida das pessoas

tornou-se uma ciência de grande interesse no campo das Humanas e Exatas. Conforme Ford,

Koutsky e Spiwak (2008), o grau de penetração da banda larga é influenciado basicamente

por fatores do lado da demanda, como renda, desigualdade, educação, geografia e demografia,

com nenhum efeito significativo das políticas públicas do setor de telecomunicações, que

procuram afetar o lado da oferta do serviço. A Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE) ressalta o papel chave da renda e educação na

penetração da banda larga e da competição, especialmente por infraestrutura.

Galperin (2005 apud CASTELLS, 2009, p. 50) diz que os modelos de

implantação de redes digitais rurais seguem um padrão bottom-up, sem obedecer a um plano

pré-concebido:

“[...] As tecnologias WLAN6 criam uma alternativa mais bem
adaptada aos desafios da extensão da ligação da Internet às zonas
rurais no mundo em desenvolvimento. Devido ao custo das vantagens
associadas ao wireless, o uso do espectro não licenciado e a falta de
economias de escala significativas, na implantação e gestão da rede,
os investimentos em infra-estrutura Wi-Fi estão ao alcance de uma
variedade de actores locais – desde os empresários privados aos
governos municipais e cooperativas agrícolas – que compreendem
melhor as condições locais.”

Warschauer (apud SANTOS, 2007) considera que a efetividade do uso

das TICs se dá pela contribuição de quatro tipos de recursos: a) físicos – computador e

conectividade, b) digitais – material digital disponível on-line, c) humanos – letramento e

educação, e d) sociais – estruturas comunitárias, institucionais e da sociedade que apóiem o

uso das TICs.

Os téoricos das TICs apontam atualmente uma correlação direta entre

a tecnologia e o exercício da cidadania. O entendimento é de que quem não tem acesso às

Tecnologias de Comunicação e da Informação, de fato, não tem acesso a uma instituição

social, o que resulta em sua exclusão social. (WILSON, 2003) (Tradução da autora).

                                                          

6 Wireless LAN ou WLAN (Wireless Local Area Network) é uma rede local que usa ondas de rádio para fazer uma
conexão Internet ou entre uma rede, ao contrário da rede fixa ADSL ou conexão-TV, que geralmente usa cabos.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/WLAN. Acessado em 08 de dez de 2010.



13

Prasad (2007) analisa o processo de inclusão digital na Índia e afirma

que o provimento de serviços governamentais, o incentivo ao empreendedorismo rural e o

acesso às novas tecnologias são as três ferramentais fundamentais para promover o

crescimento econômico do País.

5.2 Metodologia

As áreas rurais no Brasil trazem características diversas. O ambiente

rural de Alexânia, em Goiás, é completamente distinto da realidade de Parintins, no

Amazonas, por exemplo. Aspectos como distribuição de renda; nível de escolaridade; nível

cultural da população; densidade populacional; topografia; infra-estrutura de transporte e rede

de energia elétrica fazem de cada localidade um “Brasil à parte”, e devem ser levados em

consideração em qualquer plano de Internet rural.

Entretanto, para fins de metodologia adotada neste estudo no sentido

de mapear a demanda por serviços digitais na área rural, utilizou-se os conceitos de gap de

mercado e gap de acesso, adotados pela UIT, além do modelo de análise de gaps do

Regulatel, levando-se em conta, na análise de demanda, a renda média da população rural, e,

do ponto de vista da oferta, a penetração da rede em termos geográficos.

O estudo também analisou experiências práticas, como a do Projeto

Cidadão.Net7 (SANTOS, 2007), em Minas Gerais, para o levantamento de critérios e

parâmetros necessários à implementação de um projeto bem sucedido de Internet rural. Foram

ainda realizadas entrevistas com especialistas, técnicos e diretores do Ministério das

Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações, da Casa Civil da Presidência da

República e da Universidade de Brasília, entre outros órgãos e instituições.

6) AS COMUNICAÇÕES RURAIS NO BRASIL

6.1 Perfil sócio-ecônomico

Segundo o Censo do IBGE8, 15,65% da população brasileira, o

correspondente a 29.852.986 pessoas, viviam em situação rural em 2010, contra 84,35% em

                                                          

7 O projeto Cidadão.NET, iniciativa do governo do Estados de Minas Gerais para o desenvolvimento dos Vales do
Jequitinonha, Mucuri e Norte de Minas Gerais, por meio dos telecentros, Santos (2007) tem como objetivo “preparar
os cidadãos das comunidades excluídas para o exercício efetivo e amplo da cidadania, utilizando as TICs para ações
que mehorem o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
8 http://www.censo2010.ibge.gov.br/. Acessado em 15.03.2011.
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situação urbana (160.879.708 pessoas). Outro dado interessante é de que, entre os municípios,

apenas nove tinham mais de 90% de sua população vivendo em situação rural, o que

demonstra que a maior parte dos brasileiros vivem em cidades, mesmo que pequenas

aglomerações.

Entretanto, esta população em situação rural está “apartada” do

processo de digitalização das comunicações. Somente 3% dos domicílios rurais no Brasil têm

acesso à Internet, de acordo com dados da  Pesquisa TICs Domicílios 20099, do Comitê

Gestor da Internet. Com relação à classe social, a Internet chega a menos 5% dos domicílios

rurais das classes C e D, que correspondem a 60% da população rural brasileira (IBGE, 2009).

O gap de acesso, que pode ser ilustrado pelas baixas taxas de

penetração de computador e de Internet nas classes D e E, conforme a figura a seguir, também

é relevante:

Figura 1: Brasil: Os Serviços de Comunicação de Maior Penetração: Área Rural

Classes

Renda (S.M)

A

A ≥ 11

B

5 ≤ B > 11

C

2 ≤  C > 5

D

1 ≤ D > 2

E

E ≥ 1

Fonte: IBGE – PNAD 2009. Elaboração de Daniel Brandão, Ministério das Comunicações. Observação: SM é
a sigla para salário-mínimo.

Pela figura, verifica-se que a alta penetração da televisão é uma

constante em todas as classes sociais. Enquanto a taxa de penetração da Internet é de 5,16%

                                                          

9 http://www.cetic.br/usuarios/tic/
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nos domicílios da classe C e 0,91% nos domicílios da classe D, a televisão está presente em

92,02% dos domicílios da classe “C” e 84,7% dos domicílios da classe “D”.

6.2 Disparidade urbano x rural

De acordo com dados agropecuários do IBGE, de 2009, do total de 5,2

milhões de estabelecimentos produtivos com atividade rural no Brasil, 2,4 milhões têm acesso

à TV via antena parabólica e apenas 75 mil têm acesso à Internet. No meio urbano, a banda

larga vem crescendo a taxas de até 75% nos últimos cinco anos, mas o índice de penetração

do serviço ainda é pequeno.

O número de acessos em banda larga é de 6,62 por cada grupo de 100

habitantes, sendo a maioria nas tecnologias ADSL e TV por assinatura, totalizando 12,8

milhões de usuários, conforme dados da Consultoria Teleco10. O serviço está presente nos

mercados competitivos, o que fez o governo lançar mão de uma política pública para atender

ao problema da oferta de infra-estrutura para massificar o acesso às mídias digitais em áreas

socialmente carentes.

De acordo com a Pesquisa TICs Domicílios 2009, na área urbana, a

proporção de usuários de Internet chega a 43% e, no total do país, a 39%. Com isso, a

projeção é de que quase 70 milhões de brasileiros usaram o computador (a mostra é feita com

base no uso nos três meses que antecedem a pesquisa), e de que 63 milhões de pessoas

acessaram a Internet no mesmo período (ANÁLISE, 2009).

6.3 A delimitação do gap na área rural

Dentro da metodologia adotada, utilizamos os dados relativos à renda

para dimensionar o tamanho dos mercados em que pode haver penetração da Internet e os que

não têm potencial mercadológico para a inserção natural dos serviços. O quadro demonstra

que o gap de acesso abrange um total de 59,5% dos domicílios rurais, enquanto o gap de

mercado, ou seja, o universo de domicílios com mercado potencial para consumo de serviços

digitais, mediante políticas de incentivo, é de 32,52%. Já o mercado com real acesso ao

serviço é de 7,99% dos domicílios rurais (o dado não representa que todos esses domicílios

utilizam o serviço, mas sim que poderiam utilizar).

                                                                                                                                                                                    

10 Dados de acesso à banda larga fixa. Não inclui conexões IP dedicadas (mercado corporativo), acessos via satélite
(21 mil em 2007) e acessos de banda larga móvel das operadoras de celular Em outubro de 2010, o Brasil contava
com 16,9 milhões de celulares 3G, sendo 12,9 milhões aparelhos WCDMA e 3,9 milhões modems. Disponível em:
http://www.teleco.com.br/blarga.asp. Acessado em 13 de dezembro de 2010.
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Figura 2. Gap de mercdo e gap de acesso

Classes

Renda (S.M)

A

A ≥ 11

B

5 ≤ B > 11

C

2 ≤  C > 5

D

1 ≤ D > 2

E

E ≥ 1

Fontes das tabelas: IBGE

Para fins do quadro acima, foram consideradas as seguintes faixas de

renda: as famílias com renda superior a 11 salários mínimos, Classe A; famílias com renda

entre 5 e 11 salários-mínimos, Classe B; famílias com renda entre 2 e 5 salários mínimos,

Classe C, famílias com renda entre 1 e 2 salários-mínimos, classe D e famílias com renda

inferior a 1 salário-mínimo, Classe E (como mostra a tabela acima).

A análise dos gaps visa delimitar as políticas públicas de massificação

da Internet em três realidades: o mercado rentável, expresso no quadro “penetração atual”; o

mercado que tem potencial para a oferta de serviços digitais, mas que precisa de incentivo

para estabecer um nível de competição que permita reduzir os preços ao consumidor, expresso

como “gap de mercado” e o que não terá condições de oferecer acesso se não houver uma

política de incentivo integral por parte do governo, expresso no “gap de acesso”.
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A diferença entre o gap de mercado e gap de acesso refere-se ao

volume de subsídios que precisam ser ofertados, uma vez que no gap de acesso às políticas

devem visar um objetivo muito mais social do que o de corrigir uma falha de mercado

propriamente dito. No gap de acesso, dificuldade haverá uma política de universalização em

razão do tamanho da demanda, e a cobertura, embora o subsídio estatal seja essencial, pode

ser feita pelo Poder Público ou por terceiros.

7) POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTERNET NO BRASIL

No final do segundo governo Lula, o foco da discussão sobre a

massificação da banda larga no Brasil deslocou-se do Ministério das Comunicaçoes,

responsável pela formulação das políticas de comunicação, para a Casa Civil da Presidência

da República, onde ganhou projeção política e status de política de Estado. O debate do marco

regulatório das novas tecnologias adquiriu contornos estratégicos e dimensão multisetorial.

A discussão parte do fato de que, como o serviço é novo, há imenso

vácuo legal para que ele se consolide como um mercado independente. Hoje, a banda larga

“pega carona” nas redes das concessionárias de telefonia fixa, apoiada em regulamento

restritivo e superficial, a Resolução n.º 272, de 9 de agosto de 2001, que aprovou o

Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).

O regulamento é restritivo porque estabelece que: “distinguem-se do

Serviço de Comunicação Multimídia, o Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso

do público em geral (STFC) e os serviços de comunicação eletrônica de massa, tais como o

Serviço de Radiodifusão, o Serviço de TV a Cabo, o Serviço de Distribuição de Sinais

Multiponto Multicanal (MMDS) e o Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de

Áudio por Assinatura via Satélite (DTH).” O regulamento também é vago, porque não

assegura a numeração e não detalha as regras de interconexão ou compartilhamento de rede,

que são aspectos fundamentais para a promoção da convergência tecnológica.

Em 2009, o governo lançou uma política pública para promover a

disseminação da banda larga no Brasil. O programa, entitulado Plano Nacional de Banda

Larga (PNBL), baseou-se nos aspectos sociais das novas tecnologias. A justificativa

apresentada é de que a Internet é uma ferramenta de comunicação e de ensino, que gera

trabalho, negócios, renda, mercado, consumo e movimenta toda uma cadeia produtiva que

começa no local, mas com repercussões de longo e médio prazo em toda a economia nacional.
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7.1 Perfil da banda larga no Brasil

Conforme diagnóstico elaborado pelo Comitê Gestor do Programa de

Inclusão Digital, que coordena as políticas no setor, o custo, a concentração e a baixa

qualidade levaram o governo a tomar a decisão de criar o PNBL e intervir nos mercados em

que as forças concorrenciais não foram suficientes para ampliar ou melhorar a prestação dos

serviços.

A tabela abaixo resume o perfil da banda larga no Brasil.

Tabela 1. Perfil da banda larga no Brasil.
Cara Concentrada Lenta

Gasto com banda larga de acordo

com a renda per capita:

Brasil – 4,5%

Rússia – 1,68%

Países Desenvolvidos – 5%

Apenas 21% dos domicílios têm

banda larga, localizados

principalmente no Sul, Sudeste e

Centro-Oeste

34% das conexões são de até 256

kbps - só 1% das conexões são

superiores a 8 Mbps

Fonte: PNBL – IPEA (2010), UIT (2010) e CGI (2009)

Adicionalmente, as políticas setoriais de telecomunicações refletem o

momento da privatização, em que prevaleceu a visão política do Estado brasileiro de que o

serviço a ser universalizado era a comunicacão por voz, o que fez com que a telefonia fixa

fosse considerada, na Lei Geral de Telecomunicações (Lei n 9.472, de 17 de julho de 1997),

como o único serviço a ser universalizado.

Nota-se também a disparidade entre a zona rural e a área urbana, onde

o acesso digital chega a ser dez vezes maior. De acordo com a PNAD 2009, nas Regiões

Sudeste, Sul e Centro-Oeste, as mais desenvolvidas do País, o acesso urbano à banda larga

gira em torno de 28%, enquanto na área rural o índice de penetração é inferior a 5%. Em

2009, os dados de acesso à banda larga rural mantiveram-se praticamente estagnados,

enquanto o crescimento da Internet em geral foi de mais de 50%.

7.2 Plano Nacional de Banda Larga (PNBL)

Conforme documentos divulgados pela Secretaria-Executiva do

Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital (CGPID), instituído por meio do Decreto nº
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6948/2009, no Fórum Brasil Digital11, entre os objetivos a serem alcançados na

implementação do PNBL, estão:

• levar backhaul a 100 cidades, oferecendo acesso a pontos de

governo (prioridades: educação, saúde e segurança);

• criar os Anéis Sudeste e Nordeste;

• avaliar a proximidade com os POPs (pontos de conexão) até

50km (1.163 municípios);

• avaliar o Programa de Inclusão Digital no município (UCA,

Cidade Digital etc);

• inserir as cidades com menor IDH;

• avaliar as áreas urbanas pobres e densamente ocupadas e

áreas rurais e regiões remotas.

No Plano Nacional de Banda Larga, os estudos do governo apontam

para um valor básico de R$ 10,00 a conta que pode ser paga pelo usuário para massificar os

serviços, conta esta que seria atingida a partir de uma série de iniciativas e ações fiscais.

Uma delas é a desoneração do Fundo de Universalização das

Telecomunicações (Fust) para pequenas e médias prestadoras optantes do Simples, cujo alvo

são os mais de 2100 pequenos prestadores de serviço de banda larga nos municípios. De

acordo com estudos do PNBL, o custo da desoneração é de R$ 2.273.362,17 por ano

(calculados a preço de 2009), considerando o montante total de R$ 702.956.046,77, que foi a

arrecadação do FUST em 2009.

Outras iniciativas previstas no PNBL são o Programa “Modem

para Todos”, que visa desonerar os modems de PIS/COFINS, com estimativa de custo da

desoneração de R$ 154 milhões por ano; financiamento para micro, pequenos e médios

prestadores de serviços de telecomunicações e lan houses com  cartão BNDES, com

estimativa de recursos da ordem de R$ 1 bilhão no período de 2010 a 2014 e financiamento

para cidades digitais via BNDES.

De acordo com o modelo do PNBL, a Telebrás irá cuidar do

fornecimento de Internet no atacado, de modo que é preciso discutir o papel dos governos

estaduais e municipais e dos provedores locais para o provimento dos pontos de enlace de

Internet até os municípios e também o acesso até a última milha, a residência do usuário. O

                                                          

11 O Fórum Brasil Conectado é a instância de diálogo e de participação do CGPID, ao qual é vinculado.
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governo argumenta que o PNBL visa criar um mercado consumidor de banda larga no Brasil,

e não propiciar uma oferta pública universal dos serviços.

Nos debates realizados  no evento Futurecom 2010, o governo federal

foi criticado pela falta de detalhamento das ações do Plano Nacional de Banda Larga. A etapa

inicial do PNBL abrange 100 cidades, espalhadas pelo território nacional. A previsão para

2011 é que mais 1.063 cidades sejam atendidas. Somente em 2014, o PNBL deverá chegar a

todo o país. A relação de cidades atendidas na etapa inicial demonstra que o critério da

ausência de infra-estrutura não está sendo priorizado nessa etapa, pois cerca de 75% das

cidades que serão inicialmente contempladas com uma rede pública de dados, provida pela

empresa Telebrás, já dispõe de pelo menos três operadoras privadas de telecomunicações que

ofertam o serviço de banda larga.

Apesar disso, muitos setores acreditam que o principal efeito do

PNBL será induzir as operadoras a lançar programas com cobertura nacional de Internet a

preços populares, investindo massiçamente em redes de transmissão de dados digitais. Na

teoria, no entanto, são mais de 20 ações previstas hoje no plano, que vão desde a expedição de

regulamentos pela Anatel até a alteração de outras normas setoriais, tais como: leilões de

radiofrequência para a prestação de banda larga sem fio, com menor preço e custo de

operação; interconexão de redes de dados e compartilhamento de redes e infraestrutura e

leilão nas faixas de frequência de 450 MHz e de 3,5 GHz, com preferência para uso nas áreas

rurais.

7.3 PMGU e a banda larga

Na revisão do Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU) em

2010, foram incluídas novas metas de atendimento fora da Área de Tarifa Básica,

especialmente concernentes à área rural, com aproximadamente 110.000 novos TUPs e

impacto financeiro para as operadoras em investimentos estimado em R$ 2,9 bilhões pela

Consultoria Price e R$ 1,8 bilhões pela Anatel. As operadoras reclamam que as fontes de

recursos não foram apontadas.

As novas metas, que abrangem a telefonia rural e o Posto de Serviço

Multifacilidades12, incluem o atendimento em 79.025 escolas públicas rurais; 14.284 postos

                                                          

12Posto de Serviço Multifacilidades (PSM): a instalação de Postos de Serviço Multifacilidades em Unidades de
Atendimento a Cooperativas Rurais, em substituição aos Postos de Serviço de Telecomunicações (PST), tem
como objetivo incentivar o uso de equipamentos mais modernos e estimular novos modelos de atendimento aos
usuários.
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de saúde pública em área rural;  8.923 assentamentos de trabalhadores rurais; 4.366 aldeias

indígenas; 1.622 organizações militares das Forças Armadas; 841 comunidades

remanescentes de quilombos ou quilombolas, além de outras pequenas localidades13.

Recentemente, a discussão das novas regras para o PGMU III envolve

o esforço do Ministério das Comunicações de incluir metas de cobertura em banda larga, mas

há resistências das operadoras, especialmente da Oi, que detém a maior cobertura nacional.

Como parte das metas do Plano Nacional de Banda Larga, o Ministério das Comunicações

pretende usar a faixa 450 MHz para levar telefonia 3G às áreas rurais e remotas do país,

anunciou o secretário-Executivo do Ministério, César Alvarez14.

A questão central sobre a banda larga não diz respeito somente o custo

e o cronograma, mas sobretudo qual é o serviço que deve, de fato, ser universalizado. A

indagação é, apesar de ser o que está previsto na Lei Geral de Telecomunicações, será que

vale a pena focalizar os compromissos públicos de universalização na telefonia fixa, quando a

Internet pode propiciar o movimento de uma cadeia produtiva francamente mais ampla, que

envolve não só o setor de telecomunicações, mas também o de informática, software e

desenvolvedores de aplicativos e de conteúdo?

Como não faz parte dos planos do governo transformar a banda larga

num serviço prestado em regime público, o que implicaria promover mudanças na LGT para

estabelecer aos operadores obrigações de universalização e de continuidade do serviço, o

objetivo das negociações é que a banda larga seja massificada, e não universalizada.

7.4 Ações localizadas de inclusão digital

Algumas experiências locais de inclusão digital em fase de

implementação podem inspirar a construção de projeto com eficiência operacional e

sustentabilidade financeira. Em Camaçari, na Bahia, o governo municipal instalou

laboratórios de robótica, mesas inteligentes e lousas digitais (GUIA, 2009), recursos estes que

foram aliados à oferta de aplicativos (matrícula on line) e à implantação de redes de

segurança.

                                                          

13 As metas foram objeto da Consulta Pública nº 34, que tratou da atualização da Proposta do Plano Geral de
Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) prestado em regime público para o
período 2011-2015.
14 Fonte: http://www.mc.gov.br/noticias-do-site/23065-minicom-quer-acelerar-implantacao-de-internet-nas-areas-rurais
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Além disso, o programa prevê a ligação das unidades de saúde, com a

etapa final de acesso gratuito à Internet com velocidades e o compartilhamento e download de

arquivos limitados, mediante senha e com o atendimento de pré-requisitos, como ter o IPTU

regularizado; manter o filho na escola e ter vacinação infantil em dia. A tecnologia adotada é

a de comunicação sem fio via rádio.

Já o projeto de estradas digitais no Ceará, chamado de Cinturão

Digital, em fase de implantação, consiste numa rede de 2 a 2,5 mil km de fibra ótica, usando

rede de fibra ótica ligando órgãos públicos e escolas estaduais com velocidade de até 1 Gbps

de velocidade de transmissão de dados, no interior, e 2 Gbps na capital, Fortaleza.

Outras características do projeto Cinturão Digital são: WiMax sem fio

na última milha (na frequência de 5,8 GHz), mesclado com transmissão via rede elétrica,

tecnologia conhecida como PLC; implementação de Sociedade de Propósito Específico para

gerenciamento da rede, via parceria público-privada com empresas privadas; aproveitamento

e interconexão com outras quatro grandes redes: a rede de fibra ótica da Rede Nacional de

Pesquisa (RNP); a rede da Companhia Energética do Ceará (Coelce); a rede da Companhia

Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). Cada antena pode irradiar sinal em um raio de 30 km,

atingindo mais de uma cidade por antena, antendendo aos órgãos e prédios estaduais.

8) CONEXÃO NACIONAL DE ÁREAS RURAIS NO BRASIL (CNAR )

O presente estudo propõe a criação do programa “Conexão Nacional

de Áreas Rurais no Brasil (CNAR),” com o objetivo de massificar o acesso à Internet em

áreas rurais e remotas. O CNAR prevê ações governamentais em âmbito nacional que possam

permitir o acesso individual à Internet, por meio de redes sem fio, em áreas rurais e de acesso

remoto, com sinal aberto e gratuito. A ideia é que a implementar o programa por meio de

parcerias Público-Privada (PPPs) ou pela ação direta do estado, com subsídio por meio de

recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).

8.1 As ações do CNAR

Uma das principais ações previstas no CNAR é a transformação de

escolas rurais públicas, Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Cefets) e

Escolas Agrotécnicas Federais (EAF), além de telecentros e de estabelecimentos rurais em

pontos de conexão à Internet. A proposta de iniciar a expansão do acesso à Internet na área

rural nas escolas baseia-se na existência do Programa Gesac, que mantém pontos de acesso à
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Internet em áreas remotas para uso coletivo. A intenção é otimizar o uso dos recursos já

existentes para, aumentando a capacidade de transmissão dos pontos do Gesac, atender um

grande número de localidades num breve intervalo de tempo, a um custo bem inferior ao que

seria necessário para criar uma nova infra-estrutura digital.

Em termos de modelo de negócios, a proposta é de que, nas cidades

mais próximas dos grandes centros urbanos, a rede local seja construída e mantida por

prestadores de serviços de telecomunicações, mediante licença específica não onerosa, que

receberão subsídios do Fundo de Universalização das Telecomunicações, de acordo com

estimativa do número de assinantes, com base em modelagem de custo, a ser acordado no

edital de licitação da autorização para prestação dos serviços de conexão, com preferência

para prestadores locais.

A adoção de regras para o aproveitamento da expansão da capacidade

de transporte e entroncamento (backhaul) das operadoras de telecomunicações, que foram

objeto da troca de obrigações alternativas no Plano Geral de Metas de Universalização

(PGMU),  definido  para  as  concessionárias  do  STFC, é fundamental para a massificação

da Internet no Brasil (Cavalcanti, 2007).  Segundo dados da Secretaria de Telecomunicações

do Ministério das Comunicações referentes ao ano de 2010, existem mais de 4.900 municípios

atentidos por redes de dados das concessionárias.

No modelo proposto no CNAR, para ter o acesso individual à rede, o

usuário terá que se cadastrar junto ao prestador, e o cadastro poderá estar associado ao

cadastro do Programa Bolsa-Família, mas não restrito a ele. Nas áreas em rentabilidade

econômica, a idéia é que a rede seja montada a partir das unidades educacionais, com o apoio

de prestador de serviço de telecomunicações, que poderá ser a prefeitura, o governo estadual

ou uma empresa privada, com uma licença específica rural não onerosa ou de baixo custo, em

substituição à licença SCM, anteriormente citada. A remuneração, via Fust, será realizada

com base no número real de usuários cadastrados no sistema.

8.1.1 Escolas como pontos de conexão

Independente da questão geográfica, de infra-estrutura e da tecnologia,

as escolas geralmente estão envolvidas em qualquer projeto de inclusão digital. O ensino por

meio das ferramentas eletrônicas é considerado a nova fronteira da educação, com

desdobramentos nos mais diversos setores, como segurança pública, saúde, seguridade e

direitos do trabalhador. Assim, a proposta é a transformação das escolas em centro irradiador



24

de Internet para o município, sem alterar o core business, porém potencializando os recursos

já existentes nas mesmas.

Como toda vila rural tem no mínimo uma escola secundária com

professores relativamente mais escolarizados, as escolas são percebidas como líderes na

promoção do uso das novas TICs nas áreas rurais.

Na China, experiências demonstraram que, entre as estratégias para se

elevar o nível de conhecimento, renda e padrão de vida das comunidades rurais está a de usar

o instrumental das escolas para promover o desenvolvimento da economia local, com fins de

expandir o e-business, melhorar a economia agrícola e pastoril, desenvolver a indústria de

serviço e adotar um sistema de emprego e serviço remotos. (WILSON, 2003).

Em 2008, o governo federal implementou o programa Banda Larga

nas Escolas, que, porém, contempla apenas o universo de 56 mil escolas públicas urbanas, que

deverão ter serviço de banda larga ofertada pelas concessionárias de telefonia até o final da

concessão, em 2025, a partir deste ano. Atualmente, segundo dados do Ministério da

Educação, 44 mil escolas urbanas estão conectadas, beneficiando 26 milhões de alunos.

O Brasil possui 86.654 escolas rurais, sendo 22.796 (26,31%) com

telefone e 1.003 (1,16%) com banda larga (CAVALCANTI, 2010). O CNAR prevê que as

escolas rurais podem ser transformadas em pontos de conexão a serem operados pelos

próprios agentes da educação como difusores da tecnologia digital, uma espécie de

provedores de conexão e de serviços de Internet. Também podem ser feitas parcerias entre as

escolas e provedores locais neste sentido. Entretanto, o programa não prevê a cobertura de

todas as escolas rurais, uma vez que algumas delas são pequenas e sem infra-estrutura.

Segundo dados apresentados pelo Secretário de Educação a Distância

do MEC, Carlos Eduardo Bielschwsky, no 53º Painel Telebrasil, em agosto de 2009, as 86 mil

escolas rurais atendem a 17% da população escolar brasileira e apenas 3,5% delas têm acesso

à Internet, e 15% têm laboratórios de informática. Destas, 48 mil são escolas multiseriais, que

são de difícil acesso e têm até 30 alunos, ou seja, essas escolas não serão contempladas no

CNAR, pelo menos em suas primeiras etapas de implementação.

A proposta do CNAR prevê um modelo de negócios baseado na

parceria pública-privada. Porém, nas localidades em que o Estado e a iniciativa privada não se

associassem para ofertar a conexão, o governo o fará, inicialmente por meio dos pontos de

conexão do Gesac, que está presente em localidades remotas. A ideia é que os pontos do
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Gesac tenham a velocidade aumentada e possam transmitir o sinal aberto aos domicílios da

localidade.

A proposta visa ampliar a função dos estabelecimentos de ensino no

médio e longo prazo, a partir da introdução de novos conceitos:

a) as escolas como usuárias e distribuidores de banda larga;

b) as escolas como pontos de conexão para distribuição de

comunicação via satélite ou por meio físico;

c) as escolas como distribuidores de banda larga via célula;

d) as escolas como geradoras de conteúdo e desenvolvedoras de

aplicativos para Internet.

8.1.2 Cefets e telecentros como pontos de conexão

A otimização de todas as estruturas locais existentes ligadas à

educação e ao ensino profissionalizante para a oferta de serviços digitais deve incluir também

projetos como o do Cefets e de Telecentros, também atendidos hoje pelo projeto Gesac. A

filosofia é usar esses locais também para oferta de Internet livre, seguindo o modelo acima

descrito para as escolas rurais.

Esse tipo de ligação com os mais diversos setores já foi testado nos

países asiáticos, que têm levado ao pé da letra o conceito de “Sociedade em Rede”, cunhado

pelo sociólogo Manuel Castells em seus estudos sobre os impactos das TICs.

Embora seja vasto o rol de serviços que podem ser prestados por meio

das redes de comunicação, o uso no ensino é certamente a grande alavanca para o

desenvolvimento econômico e social. A Ásia tem sido especialmente vanguarda em projetos

de aplicação das TICs na educação. O modelo da Coréia do Sul é mais do que referenciado,

mas há outros exemplos a serem analisados com profundidade.

No Cazaquistão, há mais de 1.100 laboratórios multimídia

encomendados e instalados em todo o País e mais de 1.500 professores treinados para a

operação e uso do sistema. Na Malásia, o i-Board Learning System prevê o ensino de Ciências

em mais de 8 mil escolas de áreas rurais. No Qatar, o E-School Bag Project baseia-se no uso

de e-tablets para o aprendizado e na customização do conteúdo com base no currículo local15.

                                                          

15 Dados coletados das apresentações Capacity Building For Developing Communication And Information
Environment In Rural Community. Japão, 2010
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Ao custo de 50 milhões de dólares, o projeto Town and Talent Project

demonstrou o impacto da Internet no aumento da venda da produção agrícola local, em que os

fazendeiros aprenderam a usar o computador por meio de um telecentro voltado para o

agronegócio, com 25 computadores. Realizado na região chamada Yellow Sheep River Town,

onde vivem 23,000 pessoas em 81 comunidades rurais, ocupando uma área de 175 km2, o

projeto utilizou-se das escolas como centro formador de capacitadores para o programa

(ZHAO, 2006).

8.1.3 Estabelecimentos agropecuários como pontos de conexão

Responsáveis pela atividade produtiva na área rural, ocupando mais de

17 milhões de trabalhadores, conforme dados da PNAD 2009, os estabelecimentos

agropecuários podem ser incluídos como pontos de disseminação de acesso à rede digital,

como núcleos de rede.

Cerca de 2,4 milhões já possuem TV satelital, via antenas parabólicas,

e podem tornar-se pontos de presença de Internet, por meio de tecnologias sem fio, ligando-se

ao núcleo principal da rede (backbone) no DF e em 15 estados (Anel Nordeste e Sudeste), que

está sendo montado pelo PNBL.

8.1.4 Uso do Gesac

A proposta do CNAR é de iniciar o programa de conexão rural via

Gesac. As ações governamentais de inclusão digital no Brasil são visíveis, porém

desarticuladas. O lançamento de um projeto de internet rural deve buscar sinergia com os

diversos projetos existentes e partir de instalações e recursos pré-existentes. Segundo o

programa Suite16, há 3.151 escolas rurais com pontos do Gesac. Do ponto de vista da banda

larga, a conexão está presente em 2.937 municípios, o que demonstra que a penetração gira

em torno de 50% dos municípios, sem falar mas inúmeras pequenas localidades que estão fora

das estatísticas oficiais.

O programa de inclusão digital Gesac17 é executado pelo Ministério

das Comunicações, em parceria com outros ministérios e entidades, oferecendo infra-estrutura

de Internet, contendo 11.500 pontos de presença em 4.900 municípios, que serão elevados

                                                          

16 http://suite.mc.gov.br/
17 Informações sobre o Gesac disponíveis em: <http://www.gesac.gov.br/> Acesso em: 18 nov. 2010.
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para 13.379 pontos de presença em 5.564 municípios18. O Gesac oferece acesso à Internet

banda larga para áreas remotas, por meio de satélite, para conexão de órgãos públicos e acesso

em telecentros, escolas e bibliotecas, com uso de software livre.

As características atuais dos contratos são: 11.380 pontos satélite em

241 MHz, sendo 375 Mbps de download no satélite e 638 Mbps nos pontos terrestres. Estão

sendo feitos aditivos, por meio de licitação, para elevar as especificações do programa. As

novas metas e critérios prevêem licitações de 2.290 novos pontos via satélite, em 290 MHz,

com velocidade maiores: 600 Mbps de download no satélite e 105 Mbps de download em

1.190 pontos terrestres.

Os próximos passos do programa19 são: licitação para plataforma de

vídeo conferência; utilização em telessaúde, telemedicina e teleeducação; transferência de

arquivos e vídeos educacionais; possibilidade de vídeo sob demanda; atualização de softwares

dos telecentros; difusão de canais de televisão (TV escola, por exemplo) e transporte do sinal

da rádio FAB e da rádio EB (Exército Brasileiro) para as regiões de fronteira e de selva; entre

outras.

Outras demandas a serem cumpridas pelo Gesac são atender a 4.800

bibliotecas públicas (700 são atendidas pelos contratos atuais); 4.000 telecentros BR (1.000

são atendidos pelos contratos atuais) e escolas rurais.

O modelo de negócios baseado no Gesac prevê parceria com o CNPq

e com Institutos Federais para capacitação de pessoal; realização de oficinas e treinamentos

para manutenção do sistema em geral.

As grandes dificuldades do Gesac dizem respeito à velocidade, que é

reduzida, e a oferta de banda satelital, que está esgotada no Brasil. Para tanto, discute-se a

criação do Satélite Geoestacionário Brasileiro (SGB), mas que está ainda em fase inicial de

estudo quanto à viabilidade jurídica, econômica e técnica, além do levantamento de demanda

governamental e privada. O projeto envolve uma estimativa de custo de R$ 300 milhões a

unidade e a previsão é de lançamento do primeiro satélite SGB em 2016.

8.1.5 Políticas de capacitação e letramento digital

                                                          

18 Dados apresentados por Heliomar Medeiros de Lima, da Secretaria de Telecomunicações, no Congresso
Latino Americano Satélites 2010, que ocorreu no Rio de Janeiro em 01/10/2010.

19 Dados apresentados por Heliomar Medeiros de Lima, da Secretaria de Telecomunicações, no Congresso Latino
Americano Satélites 2010, que ocorreu no Rio de Janeiro em 01/10/2010.
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Uma etapa fundamental do CNAR é o treinamento e a capacitação dos

alunos e professores, uma vez que as escolas rurais serão um alicerce do programa. Segundo

estudo sobre a penetração de banda larga no Brasil, apenas 28% das escolas contam com um

professor orientador de informática (PAZ FILHO, 2009).

Apesar da expansão dos programas de inclusão digital em todas as

esferas de governo - federal, estaduais ou municipais –, os computadores e o acesso à internet

ainda são subutilizados na maioria da escolas públicas do país, principalmente por falta de

capacitação dos professores (COMPUTADORES, 2010). A constatação é de pesquisa

realizada em 400 escolas públicas de 13 capitais brasileiras pela Fundação Victor Civita.

Segundo o levantamento, as escolas possuem computadores, mas falta

treinamento para melhorar o uso dos equipamentos. O estudo mostra que, entre as instituições

de ensino, 98% têm computador e 83% têm acesso à internet com conexão em banda larga.

Mas em poucas escolas os equipamentos são utilizados de forma eficiente, que auxilie na

melhoria da aprendizagem.

Entre os professores entrevistados, 74% dizem que foram pouco ou

nada preparados para utilizar o computador como ferramenta pedagógica durante a sua

formação. De acordo com a pesquisa, o uso de computadores nas escolas ainda se concentra

nas áreas administrativas ou no laboratório de informática, sendo que em apenas 4% delas há

máquinas nas salas de aula.

Estudo do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da

Câmara dos Deputados sobre o programa “Um Computador por Aluno” assevera que “a

construção de uma cultura digital nas escolas, que amplie o conhecimento dos alunos, dos

professores e do corpo técnico acerca das possíveis utilizações do laptop no ambiente escolar

é de suma importância para o sucesso deste tipo de projeto (COMPUTADORES, 2010).

Santos (2007) ressalta que a inclusão digital, antes de um negócio, é

um conceito que trabalha o protagonismo individual e coletivo, entre outros valores. Afirma

que exercer plenamente a cidadania, em uma sociedade tecnológica e letrada significa saber

agir utilizando a informação, buscando-a, analisando-a criticamente, produzindo, divulgando.

A questão da banda larga traz embutido o desafio de melhorar a

performance da educação no País. Com um índice de mais de 30% de pessoas analfabetas,

plenas ou funcionais, o acesso à tecnologia depende fundamentalmente do acesso dessas

pessoas à educação.

Diante de tantas variáveis, o CPqD desenvolveu fórmula que

estabelece os pesos específicos para os indicadores de cada uma das camadas de relevância
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social, uma espécie de IDH ou Gini digital. A metodologia visa mensurar a eficiência e a

eficácia das políticas públicas.

Segundo Medeiros Neto (2007), o mesmo CPqD (2006) reforça o

conceito quando expressa que uma ação sobre os excluídos deve ocorrer por meio da

disponibilização de meios tecnológicos, recursos de usabilidade, ferramentas de

acessibilidade, capacitações e habilidade e mesmo apoio social para que os indivíduos

superem as modalidades de barreiras e participem da sociedade informacional, por meio da

inteligibilidade, ou decodificação e cognição. Os dois últimos processos simbolizam os níveis

de inclusão que cada pessoa pode atingir, considerados os graus de proficiência e autonomia

informacional.

Outra ação que pode ser ampliada no âmbito do projeto CNAR quanto

à educação digital é a instalação de laboratórios de informática com banda larga no âmbito do

Programa Nacional de Informática na Educação – Urbano e Rural (Proinfo/ProinfoRural)20,

bem como o reforço ao projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância do

MEC de oferecer cursos à distância para capacitação de professores (PAZ FILHO, 2009). Do

ponto de vista do conteúdo educacional, uma das ações pré-existentes é o Portal do

Professor21 e o Banco Inernacional de Objetos Educacionais22, com 7.221 conteúdos

publicados.

Quanto aos aplicativos, a oferta depende também da velocidade para

que se tenha uma navegação eficiente. Entretanto, o rol de serviços a serem oferecidos não é

exaustivo (GUIA, 2009): gestão dinâmica e controle dos serviços públicos; otimização dos

serviços de telecomunicações; atendimento de saúde; serviços de emergência; atendimento

social ao cidadão; recolhimento e controle de impostos; turismo; educação à distância  e

acesso à Internet sem fio para os cidadãos.

8.2 Regulamentação para o CNAR

O ambiente regulatório no Brasil é totalmente incipiente para fazer

face aos novos serviços digitais, o que leva a um clima de incerteza técnica e insegurança

jurídica; inibe os investimentos e limita o avanço do negócio de comunicações digitais. Com

                                                          

20 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=462. Acessado em:
22/03/2011.
21 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html. Acessado em: 22/03/2011.
22 http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/. Acessado em: 22/03/2011.
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sensação de atraso, reguladores, operadores, desenvolvedores, fabricantes e associações de

defesa do consumidor discutem novas normas para a prestação dos serviços digitais, com a

destinação das freqüências mais adequadas; a concessão de licenças específicas ou gerais; o

direito de uso e de passagem sobre as futuras redes e o estímulo à competição, entre outros

assuntos.

Os reguladores, o mercado - tanto fornecedores de equipamentos

quanto provedores de serviço - e o consumidor assistem, atônitos, à vertiginosa expansão da

banda larga no País sem que regras mínimas estejam definidas.23

O caso clássico dos efeitos da brecha legal é a discussão sobre a

reversibilidade do backhaul, que é o ponto de entroncamento de conexão da Internet, uma vez

que o vácuo jurídico deixa dúvidas sobre a propriedade dessas estruturas quando os atuais

contratos de concessão do STFC expirarem, em 2025. As operadoras alegam que as novas

redes são privadas, enquanto o governo considera que elas devem integrar os ativos que serão

revertidos para a União.

Para viabilizar a adoção do modelo de Internet como política pública

subsidiada, prevista no projeto CNAR, são necessárias várias ações de natureza legal, com

destaque para:

- eliminação das restrições legais para que as prestadoras do serviço de

banda larga possam receber recursos do FUST, por meio da discussão e votação do PL n.º

1.481/07 (na pauta de votações do Plenário da Câmara dos Deputados);

- retirada das restrições legais à participação das concessionárias de

telefonia fixa no mercado de TV a cabo e, consequentemente, na prestação de serviços

conjugados de telecomunicações (telefonia fixa, TV por assinatura e banda larga) – PLC 116

(antigo PL 29/07 originário da Câmara), em debate no Senado (PAZ FILHO, 2009);

- reformulação da licença de SCM ou criação de nova licença nos

moldes do regulamento para Operadora Móvel com Rede Virtual, mais conhecido como

MVNO (Mobile Virtual Network Operator), para a Internet - neste modelo, o operador de

Internet não possui rede própria, mas opera comprando minutos das operadoras existentes no

atacado e vendendo-os no varejo.

                                                          

23  Número de brasileiros que acessaram web em 2008 atinge 56 milhões, ou 34,8% da população brasileira, segundo
dados do Pnad 2008 divulgados pelo IBGE. A cifra representa um aumento de 75,3% em apenas três anos na
participação dos brasileiros que já acessaram a internet - em 2005, pouco mais de um quinto (20,9%) dos brasileiros
tinha usado a web nos três meses anteriores à pesquisa.
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Outras medidas no âmbito regulatório que seriam complementares ao

CNAR estão expressas no Plano Geral de Atualização da Regulamentação (PGR)24 para o

intervalo entre 2011 e 2014. Entre elas, destacamos:

• revisar a regulamentação de remuneração de uso de redes;

• fixar obrigações quanto à neutralidade de rede;

• regulamentar e monitorar parâmetros de qualidade da banda larga;

• privilegiar, nas licitações de radiofrequência, outras obrigações de interesse

público (instalação de infraestrutura, menor preço para usuário final, maior

oferta de capacidade);

• regulamentar os procedimentos de definição das prestadoras de serviços de

telecomunicações detentoras de Poder de Mercado Significativo – PMS;

• usar o Fust na ampliação adicional do backhaul e acesso;

• dar mais garantias ao uso secundário (sujeito à interferência prejudicial) de

radiofrequência por pequenos e micro prestadores;

• regular direitos e deveres relacionados ao provimento de acesso, hospedagem e

conteúdo, estabelecendo mecanismos extra-judiciais para resolução de

conflitos;

• impor condições regulamentares às prestadoras detentoras de PMS que

facilitem o acesso expedido à sua infraestrutura ociosa para fins de

compartilhamento por outras prestadoras de serviços de telecomunicações;

• regulamentar modelo de autorização convergente para serviços de interesse

coletivo.

Especificamente para área rural, a regulamentação atual traz apenas

princípios. O Decreto n.º 4.733, de 10 de junho de 2003, que dispõe sobre políticas públicas

de telecomunicações, relaciona, dentre outras, a ampliação e a melhoria na oferta dos serviços

de telecomunicações, incluindo o atendimento das necessidades das populações rurais.

A Portaria do Ministério das Comunicações n.º 178, de 22 de abril de

2008, que dispõe sobre diretrizes para implementação das políticas públicas em

telecomunicações, determina à Agência Nacional de Telecomunicações que sejam tomadas

medidas que assegurem, entre outros objetivos: ampliar o acesso aos serviços de

                                                          

24 Visando as ações de médio e longo prazo, a Anatel expediu a Resolução n.º 516, de 30 de outubro de 2008, que
aprovou o Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil (PGR), que também
preconiza a adoção de medidas de inclusão digital na área rural.
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telecomunicações em áreas rurais, assegurando oferta específica para esse segmento de

mercado nas diversas regiões do País.

Já a Portaria MC nº 431, de 23 de julho de 2009, institui o Programa

Nacional de Telecomunicações Rurais. A portaria prevê o uso preferencial da faixa de

radiofrequências de 450 - 470 MHz para atender às áreas rurais com serviços de telefonia e

dados, condicionada, no edital, a licença ao cumprimento de obrigações que assegurem:

[...] IV - atendimento, de forma gratuita para os usuários, em todas as

escolas públicas rurais situadas na área de prestação do serviço de dados em banda larga

(Internet), durante a totalidade do prazo de outorga [...].

Do ponto de vista do conteúdo, é preciso estudar alterações no

arcabouço legal e normativo, visando:

• a regulamentação da convergência fixo-móvel;

• a criação de uma política de fomento à produção e distribuição de

conteúdos nacionais;

• a ampliação da oferta de serviços triple play por operadores de

todos os serviços;

O fenômeno da convergência também tem catalizado o processo de

modernização regulatória e, atualmente, a Internet é considera a mídia convergente por

excelência. De acordo com estudo do IPEA (WOHLERS, 2008) sobre convergência, as

principais características do ambiente regulatório convergente são:

• classificação de serviços mais flexível e menores barreiras

para o ingresso no mercado;

• licenças mais genéricas ou únicas igualmente sem barreiras de

entrada;

• outorga do espectro independente do tipo de licença,

observadas as normas técnicas;

• interconexão de redes e provedores convergentes com novos

parâmetros de qualidade, medida e acesso

• serviço universal voltado para uma visão de inclusão social, e

não mais para a oferta de telefonia fixa, pública e rural.
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8.3 Diretrizes para a implementação do CNAR

Alguns aspectos teóricos devem ser considerados na construção de

programas digitais como o CNAR. Alguns dos critérios são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 2. Critérios de formulação de um projeto de inclusão digital rural

Análise da demanda
Análise da

economia local
Análise financeira

Análise das facilidades

existentes

• número de usuários;

• tipo de serviço;

• rentabilidade existente e

esperada;

• percepção de qualidade;

• segurança;

• opções tecnológicas;

• capacidade de consumo.

• perfil da

localidade:

industrial,

agrícola,

turística,

serviços.

• custo;

• receita;

• cronograma;

• investimentos

necessários;

• carga tributária;

• preço;

• demanda.

• infra-estrutura

existente;

• aspectos geográficos;

• energia elétrica;

• equipamentos;

• crescimentodo PIB;

• intensividade do uso;

• familiaridade com o

serviço.

Fonte: elaboração própria a partir de pesquisas documentais.

Com base na experiência do projeto Cidadão.NET (SANTOS, 2007),

pode-se detalhar ainda outros critérios para montagem de programas digitais na área rural de

maneira mais objetiva, expostos a seguir:
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Tabela 3. Critérios do projeto Cidadão.NET
Critérios Premissa

Stakeholders
 “(...) a formulação, a execução e a avaliação necessariamente
devem envolver as comunidades locais, os movimentos sociais e as
organizações não governamentais (...)” (Silveira)

Demandas sociais

Indicadores de formação e incentivo ao primeiro emprego;
indicadores de medicina aplicada à saúde pública; indicadores
educacionais, indicadores de qualificação profissional e de renda;
indicadores de requalificação permanente.

Políticas de capacitação
O telecentro, ou Ponto Eletrônico de Presença, é o elo que une o
combate à exclusão digital e a luta pela democratização profunda do
Estado e da Sociedade”. (Silveira)

Produção de conteúdo

 “Não é suficiente dar acesso ao hardware, deve-se, também,
disponibilizar recursos físicos, digitais, humanos, sociais e
relacionais. Dessa forma, conteúdo, linguagem, alfabetização e
educação comunidade e estrutura institucional devem ser levados
em conta para dar um acesso significativo às tecnologias digitais.”
(Warschauer)

Avaliação do IDH
O IDH é calculado com base em três diferentes componentes:
acesso ao conhecimento (educação), direito a uma vida longa e
saudável (longevidade) e direito a um padrão de vida digna (renda).

Desenvolvimento de sistemas

O uso do software livre é necessário para a elaboração de uma
política de inclusão digital eficiente e democrática, por meio da
economia na aquisição de licenças de uso, a liberdade para estudar
os códigos e a procura da especialização.

Mecanismos de avaliação

Criação de comitê gestor, sendo que o processo de monitoramento é
iniciado pelo gerente, localizado em um servidor central, que envia
requisições de informação para as máquinas nos telecentros. As
medidas realizadas podem ser divididas em três grupos:
conectividade, uso de recursos e perfil do usuário.

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de Santos (2007).

Santos (2007) propõe algumas questões básicas a serem avaliadas no

processo de acesso às novas tecnologias, seja coletivo ou individual, que podem ser adotadas

no Projeto CNAR. Em primeiro lugar, conhecer o perfil do usuário. Em seguida, conhecer as

demandas locais, verificar o uso; destacar os conteúdos mais visitados; investigar a

apropriação tecnológica e, por fim, quantificar os resultados obtidos.

Abaixo, um breve roteiro de avaliação do programa ora proposto, no

sentido de detalhar suas diversas etapas de funcionamento:
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Tabela 4. Roteiro para elaboração do CNAR
Diagnóstico da área Levantamento de dados

Objetivos gerais Finalidade a ser atingida no
médio e longo prazo.

Objetivos específicos Metas quantificadas e
detalhadas.

Requisitos do programa Avaliar a oferta e a demanda
dos serviços.

Árvore de especificações Uma espécie de check list do
programa.

Plano de Contingências Análise de propostas para
resolução de imprevistos.

Alocação de freqüências e
destinação de licenças

Edição de novos regulamentos.

Seleção das áreas/pontos de
conexão

Cronograma de implementação
e seus critérios.

Respostas específicas Guia e manual de indicações.

Especificações dos sistemas Nível
normativo/administrativo.

Capacitação e treinamento de
pessoal

Metas e orçamentos crescentes.

Instrumentos de avaliação Implementação e avaliação em
escala experimental.

Fonte: Elaboração própria.

A partir das premissas e critérios apresentados neste estudo, podemos

construir um quadro de esforços básicos a serem seguidos nos diversos modelos de Internet

rural no Brasil, bem como avaliar os aspectos facilitadores e os empecilhos neste processo.

A tabela abaixo avalia alguns desses fatores:
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Tabela 5. Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades

PONTOS FORTES
• existência de programas governamentais já

consolidados, entre eles: o de telecentros;
Computador para Todos; Um Computador
por aluno;  Programa de Informática nas
Escolas (Proinfro) e o Programa de Banda
Larga nas Escolas;

• variedade de tecnologias disponíveis,
como rádio, fibra ótica, satélite; sistemas
móveis, WLAN e rádios de alta
freqüência.

PONTOS FRACOS
• custo elevado para limpar faixa 450-470

MHz, hoje ocupada com fins de segurança
pública;

• falta de empenho político na liberação dos
recursos do Fust;

• ausência de uma política nacional de
fabricação e operação de satélites de
comunicação;

• fragmentação regulatória e ausência de
regras convergentes.

OPORTUNIDADES
• disponibilidade da faixa 450-470 MHz,

que hoje é subaproveitada e vem sendo
utilizada para serviços digitais em todo o
mundo;

• medidas convergentes previstas no Plano
Geral de Regulamentação das
Telecomunicações;

• Plano Nacional de Banda Larga;
• Infra-estrutura pública de backhaul para

baratear o acesso à oferta de links no
atacado, ou a oferta direta dos serviços;

• lançamento de políticas de desoneração
fiscal dos serviços de banda larga;

• realização de jogos desportivos
internacionais a serem disputados no
Brasil;

• mudança de governo com chances de
reforma fiscal;

• MP do Bem e consolidação da Política de
Produto Básico.

AMEAÇAS
• atrasos no leilão do WiMax em 2,5 GHz e

demora na definição da tecnologia a ser
autorizada;

• arcaísmo regulatório que impede a oferta
ampla de serviços convergentes e não-
licenciados;

• modelo universal de telecomunicações
com financiamento público voltado
exclusivamente para a telefonia fixa.

Fonte: Elaboração própria.

8.4 Aspectos tecnológicos

A discussão central em qualquer plano de inclusão digital é qual a

tecnologia a ser adotada. Resumidamente, existem quatro meios de transmissão utilizados na
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redes de telecomunicações: a mais tradicional, a atmosfera, e o par métalico, o cabo coaxial e

a fibra ótica. (BRITO, 2010).

Atualmente, as redes sem fio têm experimentado grande crescimento,

como, por exemplo, as redes WLAN, que operam por meio da banda IEEE 802,11b. O

critério básico adotado no CNAR é o do uso da tecnologia pré-existente, seja rede de serviços

móveis de 3G, redes fixas, para ampliar a oferta de Internet na área rural. O atendimento via

rádio para acesso às moradias e estabelecimentos em geral complementa o sistema. No caso

de áreas de difícil acesso e de baixíssima densidade, pode ser adotado o acesso satelital, com

conexão direta ou por meio de enlaces via sistemas de rádio.

Projetos de inclusão digital no interior do País também estão

priorizando a tecnologia WiFi25 para oferta de serviço de telecomunicações. Na ilustração

abaixo, Medeiros (2009)26 fez um levantamento das tecnologias usadas em algumas das

cidades mais referenciadas em termos de projetos de conectividade.

Figura 3. Cidades Digitais - Tecnologia

Fonte: Heliomar Medeiros, apresentação no Fórum Digital em Campinas, 2009.

Um dos aspectos fundamentais na avaliação desta infraestrutura é a

padronização de soluções de redes de telecomunicações com vistas a promover a competição

entre os fornecedores, induzindo melhorias e redução de custo. Essa tem sido a missão

                                                          

25 Wi-Fi é um conjunto de especificações para redes locais sem fio (WLAN - Wireless Local Area Network) baseada
no padrão IEEE 802.11. O nome Wi-Fi é tido como uma abreviatura do termo inglês "Wireless Fidelity". Com a
tecnologia Wi-Fi, é possível implementar redes que conectam computadores e outros dispositivos compatíveis
(telefones celulares, consoles de videogame, impressoras, etc) que estejam próximos geograficamente e a transmissão
de dados é feita através de radiofreqüência. Disponível em: http://www.infowester.com/wifi.php. Acessado em: 12
de dezembro de 2010.
26 Disponível em:
http://www.forumcampinas.org.br/2009/forum/2009/26_11_09/A_politica_governo_inclusao_%20digital.pdf.
Acessado em: 10 de dezembro de 2010.
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primordial da União Internacional de Telecomunicações (UIT) para permitir o crescimento e

o desenvolvimento sustentado das telecomunicações e das redes de informação, além de

facilitar o acesso universal aos serviços.

As características desses meios condicionam o uso, o que é

especialmente relevante em áreas isoladas. Abaixo, a tabela resume a “aptidão”de cada

tecnologia.

Tabela 6. Características e Usos das Tecnologias de Transmissão de Dados

Tipo de Tecnologia Característica Uso

Par trançado taxa de transmissão e distância

melhores.

rede de telefonia na ponta, entre

usuário e central.

Cabo coaxial custo mais elevado e difícil

manuseio, mas oferece taxas de

transmissão maiores.

redes de distribuição de sinais de

televisão das operadoras de TV a

cabo e  redes locais Ethernet.

Fibra ótica transporta sinais óticos e não

elétricos. Altas taxas de

transmissão.

backbone das redes de

transmissão das operadoras.

Com WDM, permite até 1.600

Gbps de taxa de transmissão.

Comunicação sem fio envolve vários sistemas, como

centrais de rádios digitais,

satélites, telefonia celular.

radiodifusão de sons (rádio) e de

sons e imagens (Tv) e telefonia

móvel.

Fonte: Elaboração própria. Dados retirados da apostila Perspectiva histórica do setor de telecomunicações no

Brasil e no mundo (BRITO, 2010)

A tabela abaixo explica as vantagens e desvantangens de algumas

destas tecnologias:

Tabela 7. Vantagens e desvantagens das tecnologias existentes
Satélite Terrestre Fibra LAN: WiMax

Custo alto alto alto menor que os

anteriores

Velocidade baixa e fixa fixa em Mbps ou

Gbps

Gbps ou Tbps controlável

Fonte:  Elaboração própria
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O aproveitamento da infra-estrutura pré-existente leva em conta o fato

de que a maior parte do custo de uma rede de telecomunicações está na instalação, sobretudo

na obra física de implantação das fibras óticas ou cabos. Além da otimização dos recursos já

instalados, por meio de uso da capacidade excedente, o CNAR também deve induzir ao

compartilhamento de elementos de infraestrutura, como torres, postes, dutos e condutos. O

PNBL explicita como princípio de atuação o aproveitamento de grandes obras de

infraestrutura, como rodovias, ferrovias, gasodutos e outros, implantando, marginalmente,

redes (de fibras ou meramente de dutos) destinadas a telecomunicações, com custos adicionais

reduzidos.

Com base nesses critérios, propomos o uso das redes fixas ou 3G,

onde houver disponibilidade, para a conexão de áreas rurais mais próximas de conglomerados

urbanos, complentando-se a última milha com sistemas de rádio ou redes de fibra ótica, neste

último caso, onde houver viabilidade econômica. Nas regiões mais distantes, pode-se utilizar

as redes das operadoras ou a infra-estrutura de rede que está sendo montada pela Telebrás. Já

a região Amazônica será preponderantemente coberta por sistemas de satélites,

complementariamente a micro-redes de rádio para permitir o acesso individual à Internet nos

povoados e localidades.

A tabela abaixo ilustra a proposta e sugere possíveis modelos de

negócios, conforme o caso.



40

Tabela 8. Propostas para o Programa Conexão Nacional de Áreas Rurais
Localidade Backhaul Enlace Modelo de negócios

Até 50 km de distância

dos centros urbanos.

3G ou rede fixa, o que

houver

redes de rádio e/ou

fibra ótica em 450-

470 MHz

subsídio estatal, via

empresas, para velocidades

de até 512 Kbps, com

preferência para

empreendedores locais com

uso de equipamentos de

tecnologia nacional

Acima de 50 km de

distância dos centros

urbanos.

rede de fibra ótica da

Telebrás, redes de alta

velocidade dos Estados

ou de concessionárias, o

que for mais econômico

conexão via

WiMax ou rede

fixa, onde houver

disponibilidade

uso das escolas e outras

unidades educacionais, além

de estabelecimentos rurais,

para, mediante PPP entre

prefeituras ou estados,

iniciativa privada e

operadoras de

telecomunicações, oferecer

conexão com subsídio

integral para famílias com

renda de até 3 salários

mínimos

Região Amazônica

satélites e pontos do

Gesac

recepção direta do

satélite e

distribuição via

micro-redes de

rádio

escolas, associações e

cooperativas rurais serão

provedores de conexão e de

conteúdo para consumo

interno e na comunidade,

financiados pelo Tesouro ou

Fust

Regiões afastadas

satélites, inclusive os de

baixa órbita

captação direta dos

sinais via

parabólica ou

conversor da TV

digital a 180 reais.

oferta via escolas rurais,

estabelecimentos rurais e

Gesac

Fonte: elaboração própria
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8.4.1) Internet via redes 3G

Uma das tendências internacionais é associar redes móveis e sistemas

de rádio, utilizando-se a faixa de frequência de 450-470 MHz. Inspirado na proposta indiana

que será demonstrada a seguir, podemos chamar este ambiente de “cenário de micro

telecomunicações”. Neste modelo, as redes de telefonia móvel servem de backhaul e a

cobertura da última milha até o domicílio ou estabelecimento será feita por pequenas antenas

conectadas à central via rádio embutido, num modelo de redes WLAN, formando um cluster

de comunicação.

Dois aspectos fundamentais do modelo pretendido para o CNAR são:

capacidade de oferta de serviço de dados via Wi-Fi gratuito e oferta concomitante de serviços

de voz, como Voz sobre IP, de modo a eliminar o obstáculo da falta de poder aquisitivo para a

contratação de outros serviços de telecomunicações, como telefone fixo.

Uma das razões para o uso de redes 3G é o crescimento acelerado do

serviço móvel, enquanto a rede fixa está estagnada. O setor de comunicação móvel estima

que, de 2008 a 2009, a parcela de municípios atendidos pelo serviço cresceu de 80,20% para

88,25%, alcançando cerca de 95% da população (PAZ FILHO, 2009).

No entanto, há que frissar que o uso de 3G na área rural é tratado

numa perspectiva de longo prazo, uma vez a cobertura do serviço ainda é muito restrita e a

velocidade atingida, bastante reduzida. No Distrito Federal, por exemplo, o sistema 3G não

está disponível nem mesmo em algumas localidades que ficam a menos de 10 km de Brasília,

a capital do País.

Dados da Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel)

asseguram que os serviços de banda larga móvel atingiram todas as capitais e municípios com

mais de 500 mil habitantes até 2010 e irão atingir aqueles com mais de 200 mil habitantes até

2012. A cobertura será de 50% dos municípios com população entre 30 mil e 100 mil

habitantes e 100% naqueles acima desta faixa até abril de 2016, data limite para o

atendimento de até 60% dos municípios com menos de 30 mil habitantes.

Por este cronograma, verifica-se, no entanto, que o acesso à rede

móvel na área rural não se dará no curto prazo. A solução de acesso à Internet via terminais

móveis, como os smartphones, parece ser mais factível de imediato na periferia das grandes

cidades, onde as operadoras já começam a buscar novos mercados junto às classes C e D.
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8.4.2) Internet via satélite

O desafio de chegar às áreas de difícil acesso e com recursos

logísticos escassos só pode ser vencido por meio da cobertura proporcionada por satélites,

como ocorre em áreas como a Amazônia. A conexão é mais cara, a oferta de banda, limitada e

a manutenção mais onerosa, porém, seja via redes ou com transmissão direta, a conexão por

satélite soluciona os problemas de dispersão geográfica dos domicílios.

O custo é a principal barreira a esta tecnologia. A tabela abaixo

demonstra o custo satelital conforme a região do País.

Figura 4. Preços Unitários para acesso via satélite

Fonte: Heliomar Medeiros de Lima, Ministério das Comunicações, 2009

O projeto Iridium Low Orbital Satellite Communications System, que

consiste em satélites que estão em órbita baixa, equivalente a 780 km de distância da

superfície terrestre,  tornou-se emblemático do alcance global da comunicação via satélite, por

sua cobertura global. Porém, demonstrou ser um modelo comercialmente difícil de ser

sustentado, por causa dos custos elevados, o que resultou em baixíssima adesão. O sistema é

formado por uma constelação de 66 satélites, que prestam serviços de voz, dados, email, para

qualquer um, a qualquer hora.

Em termos satelitais, outra alternativa em discussão no Brasil é a

criação de uma rede de baixa órbita mundial, que permitiria o upload e o download entre o
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usuário e os satélites27. O projeto Satélites de Baixa Órbita (Sabor) envolve a montagem de

consórcio internacional, que seria sustentado pelos países do Eixo Sul, formados por América

Latina, África e Ásia.

O objetivo do projeto Sabor é cobrir com redes móveis de

telecomunicações de banda larga para as áreas geográficas sem sinal (White Space), que

representam em torno de 35% do país, por meio da recepção direta de sinal em dispositivos

3G e, posteriormente, do 4G. A ideia é utilizar as radiofreqüências do IMTA (1GHz) em

satélites de baixa órbita atuando como estação rádiobase (ERB), permitindo acesso direto pelo

usuário,  seja a comunidade ou outras operadoras de serviços de telecomunicações.

Outra solução satelital possível é o uso das antenas VSAT (Very Small

Aperture Terminal na sigla em inglês), cuja característica é a necessidade de uso de menor

banda nos transponders, além da utilização de antenas menores e, em conseqüência, a

utilização de mais potência no uplink e downlink. Até que novas soluções sejam

desenvolvidas, o modelo de  satélites associados a antenas VSAT28 é considerado uma

alternativa economicamente viável e capaz de superar as limitações geográficas das áreas

rurais remotas, como a região Amazônica.

Ao lado do VSAT, o PLC (Power-Line Communication), que utiliza

as redes de transmissão de energia para tráfego de voz e dados, também é apontado como uma

solução, porém ainda em caráter experimental.

8.4.3) Outras opções tecnológicas

Outra alternativa para o uso de redes de sem fio é a tecnologia Wimax,

mas que ainda precisa ser regulamentada pela Anatel. O WiMax surgiu com o perfil para a

cobertura de áreas com baixa densidade demográfica, porque, ao contrário das redes WiFi,

permite a cobertura a distâncias de até 50 km por meio de uma única antena. Em razão disso,

acreditava-se em sua capacidade de cobrir as lacunas digitais na área rural. Porém, em 2006, a

licitação das freqüências destinadas a esse fim foi suspensa na Justiça, em razão dos

impedimentos, no edital, de participação das concessionárias de telefonia. Pretendia-se evitar

o monopólio das grandes empresas, abrindo assim espaço para novos e pequenos operadores.

                                                          

27 Notícia discutida pelos proponentes ao longo do Curso Avançado de Regulação em Telecomunicações.
28 A estação terrena mais popular que existe é a VSAT, uma abreviatura para Very Small Aperture Terminal.
Geralmente são estações com antenas variando de 80 cm a 2 metros e pouco de diâmetro. Uma rede VSAT é
composta de um número de estações VSAT e uma estação principal (“hub station”). Mais detalhes em:
http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialsatcom/pagina_4.asp
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Um dos sistemas em uso em alguns países, apresentado no evento

Futurecom 201029, diz respeito ao uso de pequenas antenas atuando em baixa freqüência, com

energia gerada por meio de painéis solares. A rede é descentralizada e permite a economia de

energia. (PRASAD, 2010).

O modelo, que vem sendo adotado na Índia, entre outros países, é

conhecido como “micro-telecomunicações”. São espalhadas antenas de baixa frequência

alimentadas por energia solar, ao invés de uma única antena com maior potência, o que

ameniza também riscos ambientais. No modelo indiano, a micro rede demanda, no máximo,

100 watts no local da aldeia e 400 watts até o sítio central.

A figura abaixo reproduz o modelo de implantação de Internet rural:

Figura 5. Modelo de Implantação de Internet rural

Fonte: Unleashing a Digital Revolution to Transform Rural India, 2010. (PRASAD, 2010)

Qualquer que seja a rede a ser instalada, deve-se levar em

consideração três aspectos: uso, eficiência e sustentabilidade, requisito este que vem a ser

primordial no caso da Internet rural.

                                                          

29 Informações sobre o Futurecom disponíveis em: <http://www.futurecom.com.br/2010/> Acesso em: 18 nov.
2010.
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8.4.4) Faixa de Frequência

Um ponto importante do CNAR é o estímulo à utilização de banda

larga sem fio, que requer uma Política de Gestão do Espectro de Frequências. Enquanto os

direitos de passagem municipais podem ser uma barreira para a banda larga fixa, o acesso a

espectro de freqüências constitui-se em empecilho para a entrada de empresas que desejam

prestar serviços de banda larga sem fio (BRASIL, 2009).

O debate envolve também qual é a frequência a ser utilizada. Esteve

em Consulta Pública (CP Anatel nº 24/2009, de 12 de junho de 2009) a “Proposta de

Regulamento sobre Canalização e Condições de Uso de Radiofreqüências na Faixa de 450

MHz a 470 MHz”. É considerada a melhor faixa, por ter uma capacidade de transmissão

maior, o que gera redução de custo e uma cobertura mais adequada para áreas maiores. A

faixa de 450 MHz tem sido a aposta internacional para a Internet rural (SOARES, 2010).

Uma estação de rádio base GSM em 400 MHz pode cobrir uma área

cinco vezes maior do que em 1800 ou 1900 MHz, conforme ilustra a figura abaixo.

Figura 6. Alcance da cobertura conforme a banda de radiofrequência

Fonte: Fundamentals of System planning for Rural Telecommunications, Capacity Building For Developing
Communication And Information Environment In Rural Community. Japão, 2010

Está sendo aguardada a edição de novo Regulamento sobre

Canalização e Condições de Uso de Radiofreqüências na Faixa de 450 - 470 MHz.

(ANATEL) e o lançamento de Edital de Licitação para a exploração de serviços de

telecomunicações e outorga de autorização para uso de radiofrequências na faixa de 450 - 470

MHz.

 

GSM 400 

GSM 900 

GSM 1800 
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Essa faixa possui excelentes condições de propagação, para cobertura

de  telefonia em áreas rurais  e  de  baixa  densidade  populacional, além de haver no mercado

pelo  menos  cinco  fabricantes internacionais, com equipamentos de  transmissão e terminais

a preços competitivos.

A tabela  a  seguir  ilustra  o  número  de  Estações  Rádio-Base

(ERB) necessárias para cobrir áreas equivalentes em diferentes morfologias, segundo Nota

Técnica do Ministério das Comunicações (BRASIL, 2009):

Figura 7. Nº de ERBs necessárias conforme a frequência e o tipo de localidade.

Fonte: Nota Técnica Ministério das Comunicações.

Fonte: Nota Técnica do Minstério das Comunicação (Brasil, 2009)

A Lei Geral de Telecomunicações (LGT) estabelece, entre as

diretrizes gerais sobre a destinação de espectro, “o emprego racional e econômico do

espectro” (artigo 159) e explicita ainda que, para tanto, “a qualquer tempo, poderá ser

modificada a destinação de radiofreqüências ou faixas, desde que o interesse público assim o

determine” (artigo 161).

No âmbito internacional, a Conferência Mundial de

Radiocomunicações de 2007, realizada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT),

identificou a faixa de frequências de 450-470 MHz, em todas as regiões do globo, para a

expansão de serviços de interesse coletivo, porém, que no Brasil, essas faixas são usadas para

fins militares e precisam ser realocadas.

Além do uso dos 450 MHz, a Anatel também está avaliando medidas

complementares para incentivar o uso da banda larga. O fim da necessidade de outorga de

autorização às entidades que pretendem disponibilizar acesso sem fio nas faixas de 2.4 GHz e

de 5.8 GHz é uma das medidas (PAZ FILHO, 2009).

Já o PGR  prevê, entre as medidas de curto prazo, a destinação de

faixas de radiofreqüência para possibilitar a oferta de Banda Larga por meio dos mais

diversos serviços, inclusive para prestadores que utilizem equipamentos de radiação restrita,

que independem de outorga de autorização de uso de radiofreqüências.
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O PGR prevê ainda a oferta de faixas de radiofreqüências, entre as

quais 450 MHz, 2,5 GHz, 3,5 GHz e sobras de radiofreqüências do SMP, capazes de suportar

multiacessos em banda larga fixa e móvel. Estabelece o PGR que: “o cumprimento das

políticas públicas no sentido de levar as telecomunicações às áreas rurais leva em conta novas

maneiras de amortização de seus custos, novas formas de prestação do serviço e novos

arranjos de exploração dos recursos de redes de maior abrangência e cobertura de forma a

tornar tal atendimento viável”.

8.4.5) Leilão de espectro de radiofrequência

Os leilões de radiofrequência são ferramenta importante para atrair

mais investimentos associados a metas de cobertura na implantação de redes digitais, como

foi feito no leilão para o sistema 3G de telefonia móvel. Ao invés de lances maiores, o

governo estabelece condicionamentos em termos de qualidade e cobertura. O modelo para a

concessão de radiofrequências no caso do CNAR pode ser baseado na oferta gratuita, nos

mercados não rentáveis, ou nos leilões que adotam metas de penetração da banda larga.

A filosofia é inspirada em modelos internacionais já testados, mesmo

que em pequena escala, como o chamado beauty contest, adotado em Portugal. Recebe a

autorização para prestar o serviço quem oferece o melhor negócio, ou seja, promete o melhor

cenário. Nos negócios públicos convencionais, o fator menor preço tem sido preponderante na

escolha do prestador de serviço. No entanto, na Índia, por exemplo, experiências

demonstraram que a melhor oferta pode gerar maior custo para o Estado, quando o prestador

não cumpre o que promete.

Segundo Cavalcanti (2007), trata-se do  conceito de “sanção premial”,

em que são oferecidos benefícios às operadoras vencedoras de licitação, em contrapartida a

um  compromisso de cobertura  estendida. Um  exemplo foi o leilão para as freqüências de 3,5

GHz,  em 22  regiões, realizado na  França em  2006. O  critério para a escolha do vencedor

considerou três quesitos: cobertura (peso de 34%), estímulo à competição (33%) e preço

(33%). Foram estabelecidas metas de cobertura para 2008, 2010 e 2012. O estímulo à

competição envolveu oferta nomádica (mobilidade restrita das estações  terminais), venda da

capacidade no atacado para prestação de  serviço por  terceiros, e  revenda. (TELESÍNTESE,

2006 apud CAVALCANTI, 2007).
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8.5) Aspectos econômicos-financeiros

O custo de implantação de um projeto de banda larga em área rural

varia conforme a localidade. Há traços comuns que caracterizam o meio rural, indepedente

das particularidades geopolíticas. As características principais das chamadas áreas rurais30,

prioritariamente definidas assim pela baixa densidade populacional e pela distância dos

centros urbanos, são:

• baixa renda per capita;

• baixo nível de escolaridade;

• pouca ou nenhuma familiaridade com a tecnologia;

• baixa mobilidade social;

• atividade predominantemente agrícola, com baixa tecnicidade.

Porém, as semelhanças entre os mais diversos projetos de inclusão

digital em áreas rurais desaparecem quanto se propõe um olhar mais apurado sobre as micro-

realidades. De país para país, as particularidades são gritantes. O Brasil, num traço sutil, pode

ser descrito como: um país continental com uma população rural economicamente vulnerável;

baixo nível educacional e praticamente sem acesso às novas tecnologias digitais em áreas

rurais e remotas31.

Além disso, as questões geográficas e de infraestrutura geram desafios

e custos para as pequenas comunidades e para as áreas desassistidas e afastadas das grandes

cidades. Há vários problemas: distância dos centros urbanos, acidentes geográficos,

configuração do terreno, condições de segurança da infraestrutura e disponibilidade de sinal,

entre outras.

Esses aspectos suscitam a seguinte pergunta: que soluções técnicas são

economicamente mais viáveis? As condições geográficas fazem parte do processo de decisão,

com base nas tecnologias como satélite, cabo, 3G, STFC, que devem atender três funções:

atuar como backbone; backhaul e última milha.

                                                          

30 Conforme critérios estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística – IBGE, no Censo Demográfico 2000, e
também na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2008, dividem-se os domicílios primeiramente em duas
categorias, de acordo com a sua localização geográfica: área urbana ou rural. A qualificação de área é a mesma qualificação dada
para um setor censitário. Assim, se um dado setor censitário sorteado é qualificado como urbano, todos os demais
domicílios desse setor censitário receberão, também, a mesma qualificação
31 Gerenciado pelo Ministério das Comunicações, o Sistema Unificado de Informações sobre Telecomunicações
integra dados sobre os municípios, como população, renda, número de escolas e acesso às tecnologias digitais. O
suíte é uma das fontes de informação possível para construir o mapa da banda larga no Brasil, por município. Um
dos dados diz respeito à educação. O baixo nível de escolaridade no meio rural impede a evolução da sociedade
digital. A pesquisa PNAD 2008 mapeou o perfil da população no meio rural, e identificou a existência de 14,6
milhões de analfabetos no Brasil só no meio rural.
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Outros fatores a serem considerados são os gaps de mercado e os gaps

de acesso, e os critérios para definição que é banda larga, além do tipo de oferta (se se vai

assegurar uma banda larga com velocidade fixa ou variável (ou seja, pela média).

Sustentabilidade é a palavra chave para os projetos de cidades digitais

e garantí-la depende diretamente do modelo de negócios adotado. Ou seja, o planejamento das

responsabilidades de cada parte envolvida ou interessada na iniciativa, como governo,

provedores, empreendedores e financiadores, são essenciais para fazer o projeto progredir e

gerar recursos que o paguem.

As experiências de inclusão digital em áreas rurais geralmente são

financiadas com orçamento público. A literatura aponta para quatro modelos de negócios

possíveis: a rede de banda larga totalmente pública, na sua implantação e operação; a rede

pública em regime de terceirização; a rede pública com clientes também públicos (outras

municipalidades) e a rede privada com clientes públicos e privados.

Os serviços oferecidos hoje por empresas privadas têm preço elevado.

Um exemplo é a empresa RuralWeb, que oferece conexão vai satélite para áreas rurais. O

plano indicado para para quem quiser atuar como provedor de serviço de Internet (Internet

Service Provider), por exemplo, tem mensalidade de R$ 6.499,00, com taxa de adesão de

19.200 a R$ 22.400, conforme a região do País, com velocidade de download de até 1 Mbps e

velocidade máxima de envio de 512 Kbps, capaz de atender a uma rede estimada de 35

computadores, com acesso a até 800 conexões simultâneas, sendo que uma página de Internet

pode significar mais de uma conexão.

Ademais, o custo de implantação da banda larga na área rural é maior

do que na urbana. Segundo União Internacional de Telecomunicações (UIT), o custo do local

loop, que garante a transmissão entre o usuário e a central, é geralmente 10 vezes superior na

área rural comparado à área urbana, representando aproximadamente 80% do custo total por

linha. Porém, a criação de clusters digitais nas pequenas comunidades brasileiras promove

impacto enorme na economia legal, pelos efeitos que produz junto ao cidadão, ao governo e

ao setor produtivo.

Soluções tradicionais no mercado, como o fomento à competição, não

se aplicam à área rural. A necessidade de subsídio direto ou indireto é comum aos mais

diversos países. Nos mercados carentes, propostas como o incentivo à concorrência entre

plataformas; o compartilhamento de rede baseado em custos e a mudança das metas de

universalização, bem como construir e compartilhar redes de backhaul IP, únicas, com
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separação funcional, além de expansão de redes sem fio do sistema móvel, esbarram nas

limitações da economia dos municípios.

Nem mesmo a possibilidade de promover o “unbundling” a preços

competitivos, com a criação de operadores virtuais específicos para localidades menores, e a

partilha de freqüência tem impacto relevante na viabilidade de um projeto de Internet rural,

em razão de que não existe a perspectiva de mercado consumidor.

8.5.1) Custo do CNAR

Quanto custa e como se paga um projeto local de Internet rural? Esta é

uma questão crucial para o sucesso de um programa de âmbito nacional de acesso às redes de

comunicação de alta velocidade. A amortização dos custos depende de dois fatores essenciais:

quantos usuários existem e qual a densidade da área. As condições de oferta são totalmente

distintas: cinquenta usuários num prédio é diferente de cinquenta usuários numa fazenda de

20 alqueires. Neste tópico, devem ser avaliadas questões como: demanda renda, educação e

atividades socioeconômicas, entre outras.

Em todo o mundo, há várias fontes de recursos sendo utilizadas,

como demonstra o estudo do World Bank entitulado “Telecommunications and Information

Services for the Poor”. Chile e Indonésia recorrem a orçamento público; Moçambique e

Nigéria contam com ajuda internacional; Guatemala e Polônia adotam o sistema de serviços

não licenciados e não taxados e Japão, Alemanha e Austrália utilizam subsídio cruzado entre

serviços, com consumidores elegíveis que atendam a determinados pré-requisitos. Porém, o

principal mecanismo, adotado nos Estados Unidos, Malásia, Indonésia, Venezuela, Columbia

e Peru, é o uso de parte da receita das operadoras para financiar áreas não rentáveis32.

Os custos estimados para o PNBL são naturalmente polêmicos, mas

podem servir como referencial. Os custos das novas metas de universalização do PGMU 3

calculados pela Anatel são, segundo noticiado pela imprensa, significativamente inferiores ao

da operadora Oi. Para a concessionária, as novas metas propostas vão gerar ônus de R$ 6,4

bilhões, enquanto a Anatel encontrou um déficit de R$ 752 milhões.

Para o CNAR, pretende-se fazer uma estimativa com base num projeto

piloto, que teria como fonte de receita o equivalente a 30% da arrecadação anual do Fust. Essa

simulação será feita a partir dos seguintes custos básicos:

                                                          

32 Apresentações do curso Capacity Building For Developing Communication And Information Environment In
Rural Community. Japão, 2010
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1) custo para assegurar a conexão da escola (backhaul);

2) custo para implentação da micro-rede sem fio que atenderá aos

domicílios – torres de rádio, conforme o número de usuários;

3) custo do receptor de sinal domiciliar;

4) custo do computador;

5) custo da conexão ao usuário, estimado, em termos fixos, em R$

35, a ser subsidiado com fundos públicos, e, em razão disso, não

considerado.

A estimativa do custo do CNAR está prevista na seguinte tabela:

Tabela 9. Estimativa de custo de rede rural*
3G – R$ 250,00 por 1 Mbps

Rede nacional (Telebrás)33 – R$ 230,00 por 1

Mbps

Link de acesso à escola

Satélite - R$ 441,00 por 1 Mbps/256 Kbps

Micro-rede Torre 34de rádio (unidade) – R$ 7.780,00

Receptor doméstico antena wireless setorial

12 dbi + 2.4 ghz + até 5 km

R$ 67,90 (unidade)

Computador R$ 800,00  (unidade)

*A estimativa é aproximada e, por isso, não inclui todos os equipamentos e acessórios necessários.Valor do

satélite com base na região Sudeste. Elaboração própria.

Refazendo-se as contas a partir das estimativas citadas acima,

teríamos o seguinte custo por escola:

                                                          

33 A estimativa para oferta de 1 Mbps é de R$ 230, conforme promessa do presidente da Telebrás, Rogério Santanna,
aplicável às primeiras 100 cidades selecionados pelo projeto. Disponível em: http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-
noticias/redacao/2010/08/26/telebras-anuncia-as-100-primeiras-cidades-que-participarao-do-plano-nacional-de-
banda-larga.jhtm. Acessado em: 14.03.2011.
34  Estimativa de custo de torre de trinta metros, modular no diâmetro triangular de 25cmx25cmx25cm com a altura
de 30 metros, com cabos e acessórios. http://www.classiaqui.com.br/torre-auto-portante-e-estaios-p-repetidores-
celular-etc--__2443---1-1-26.htm
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Tabela 10. Estimativa de custo de rede rural, por escola, na região Sudeste
Capex Opex

Link de acesso à escola

(média ponderada)

Varia com a tecnologia R$ 400,00 por 1 Mbps

Micro-rede (1 antena), cabos,

acessórios

R$ 8.000,00 ----------

Receptor doméstico antena

wireless setorial 12 dbi + 2.4

ghz + até 5 km (120 unidades)

R$ 8.040,00 ---------

Computadores35 (120

unidades)

R$ 96.000,00 ----------

Total R$ 112.040,00 R$ 400,00

Fonte: Elaboração própria, a partir de fontes variadas

Considerando a existência de 86.654 escolas rurais públicas, porém

reduzindo-se o número de escolas sem a infra-estrutura necessária para um programa desta

natureza, teríamos um total de 38 mil escolas rurais a serem contempladas no âmbito do

CNAR. Levando-se em conta o valor de R$ 112.400,00 o valor da montagem de rede com

120 computadores conectados (que dá o valor de R$ 930 por computador), o custo do projeto

CNAR para a transformação de 38 mil escolas em hub (central de rede) é de R$

4.272.720.000, incluindo Capex e Opex36. Como o custo por escola é de R$ 112.440,00, caso

fossem utilizados 30% da receita anual do Fust, estimada em R$ 800 milhões, poderiam ser

conectadas, somente com recursos públicos, 2.134 escolas ao ano.

Para fins de cronograma de implementação, o CNAR pode iniciar com

as seguintes etapas:

1) ampliação da capacidade de transmissão e montagem de rede

associada aos 11.500 pontos de presença do Gesac existentes hoje,

que cobrem atualmente 4.900 municípios, no prazo de dois anos;

                                                          

35 Custo estimado de computador no âmbito do Programa Um computador para Todos.
36 De acordo com a TIC Domicílios 2009, o valor máximo declarado para aquisição de acesso à Internet é de R$ 10
para 61% da população, reduzindo-se para R$ 30,00 para 42% da população rural. Ou seja, é o máximo que a
população pode pagar. Multiplicando-se esta estimativa de R$ 30 para uma penetração de um milhão de pessoas,
resulta em R$ 30 milhões o custo mensal de acesso à rede, ou R$ 900 milhões ao ano.
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2) cobertura nas escolas rurais mediante links da Telebrás num raio

de até 50 km de distância da rede da estatal, conforme o avanço do

PNBL, ou onde a rede estiver disponível;

3) aproveitamento da infra-estrutura montada pelo Programa Luz

para Todos para o atendimento de comunidades remotas conforme

a tecnologia disponível.

4) acordo com as prestadores de serviço de telecomunicações com

infra-estrutura de dados instalada nos moldes do Programa “Banda

Larga nas Escolas”, com foco nas escolas rurais e metas de

atendimento até 2016.

Um aspecto fundamental no avanço do programa é a oferta de

computadores a preços acessíveis. É preciso avaliar em que medida programas públicos como

“Projeto Cidadão Conectado - Computador para Todos37” e “Um computador por aluno38”

conseguirão atender à demanda por equipamentos, considerando a capacidade instalada da

indústria brasileira.

Ao custo de R$ 50 a mensalidade, o computador deixou de ser a

principal barreira para o acesso à Internet na áre urbana, mas não se sabe ao certo qual será o

tamanho da demanda no meio rural. Essa demanda irá condicionar, inclusive, o

dimensionamento da rede para cada localidade.

O caso de Sud Mennucci, interior de São Paulo, é um exemplo

bastante citado na literatura sobre experiências de inclusão digital em nível municipal no

Brasil. A implantação do sistema custou R$ 35.000,00 e atendia a 600 computadores

conectados quando o programa foi implementado, em novembro de 2006 pelo município. Ou

seja, para a prefeitura, o programa custou o equivalente a R$ 60,00 por computador. E o gasto

mensal com a conexão à Internet é de R$ 5.200,00, com link de concessionária de

telecomunicações. Outra vantagem foi a redução das contas telefônicas da prefeitura, por

meio do uso do VoIP (VEDANA, 2006).

A diferença da experiência paulista com relação ao projeto CNAR é

que o custo do computador para o usuário não está incluído no primeiro caso. Caso o fosse, o

valor do projeto de Sud Mennucci seria elevado em R$ 480.000,00 totalizando R$

515.000,00.

                                                          

37 http://www.computadorparatodos.gov.br/projeto/index_html. Acessado em 14.03.2011.
38 http://www.uca.gov.br/institucional/. Acessado em 14.03.2011
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A seguir, vamos examinar o custo de algumas tecnologias e,

consequentemente, sua chance de predominar no projeto.

Tabela 11. Tecnologia x custos

Tecnologia Custo Cronograma

Satélite R$ 300 milhões por satélite os estudos de viabilidade do

Satélite Geoestacionário

Brasileiro estão em curso

Satélite de baixa órbita a apurar depende de um consórcio com

países em desenvolvimento do

chamado White Space

Antena na frequência de 450

MHz

de R$ 7.000,00 a R$

20.000,00

depende da liberação da faixa.

Para a retirada das frequencias

da Polícia Federal, estima-se

um custo de mais de R$ 800

milhões

Redes WiFi municipal parceria público privado varia conforme os contratos e

o perfil econômico da região

Redes das concessionárias poderiam ser retirados

recursos da assinatura básica

cronograma próprio

3 G na periferia smartphone “conversando

com redes” por meio das

VSAT em 1,9MHz e 2,5%

MHz

mix de ofertas de pacotes

conforme políticas de

desoneração fiscal e tributária

Fonte: Elaboração própria.

As operadoras de telefonia fixa também anunciam planos populares de

banda larga, com velocidade básica, para alcançar esse novo nicho de mercado. A Oi assegura

que vai oferecer planos de banda larga fixa popular ainda este ano (YANO, 2010). A

companhia trabalha com planos de oferecer pacotes com velocidades de 300 Kbps, 600 Kbps

e 1 Mbps, mas os preços poderão variar de estado para estado, já que para entrar em operação
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o serviço depende da desoneração, por parte dos governos estaduais, do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

9) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo procurou traçar um roteiro para implentação de um amplo

programa de conexão em banda larga de áreas rurais e remotas no Brasil, entitulado Programa

“Conexão Nacional de Áreas Rurais (CNAR)”. Apresentou exemplos de programas de

inclusão digital; debateu conceitos e finalidades; compilou dados relativos à realidade e teceu

considerações acerca de infra-estrutura tecnológica, aspetos econômicos e financeiros e

aplicações e serviços, além de conteúdo digital. O roteiro visa facilitar a implementação de

projetos com base na situação local, avaliando a escolha da solução técnica mais adequada; o

levantamento dos custos e a indicação de fontes de recursos.

A filosofia do CNAR é a conexão de áreas rurais por meio de

unidades educacionais, como escolas, e estabelecimentos rurais, utilizando recursos do Fust.

O ponto de partida do projeto seria a transformação de 38 mil escolas rurais em central de

rede, cujo custo total aproximado é de R$ 4,2 bilhões, incluindo Capex e Opex39.

Aspectos como a discussão das políticas, a definição das prioridades,

o monitoramento das metas e o engajamento dos diversos entes federados e dos setores

econômicos e sociais, além de programas auxiliares de letramento digital, desenvolvimento de

aplicativos, e conteúdos digitais foram objeto de reflexão.

A primeira conclusão é que as diferentes características da área rural

levam à necessidade de aplicação de projetos específicos. Como proposta de ação, devem ser

aplicadas pesquisas junto à comunidade e com os gestores dos programas locais existentes,

focando em questões como o know how da comunidade, perfil socio-econômico e

educacional, serviços oferecidos e suas tarifas, custo dos programas de inclusão digital

existentes e padrões de consumo da comunidade, entre outros fatores.

Demonstrou-se que o Brasil avança rapidamente em termos de

conexão à Internet em banda larga, porém esse crescimento natural não atingirá as áreas

rurais, uma vez que não há mercado consumidor. As políticas públicas de financiamento de

computadores e desoneração dos serviços de conexão, bem como a competição entre os

                                                          

39 De acordo com a TIC Domicílios 2009, o valor máximo declarado para aquisição de acesso à Internet é de R$ 10
para 61% da população, reduzindo-se para R$ 30,00 para 42% da população rural. Ou seja, é o máximo que a
população pode pagar. Multiplicando-se esta estimativa de R$ 30 para uma penetração de um milhão de pessoas,
resulta em R$ 30 milhões o custo mensal de acesso à rede, ou R$ 900 milhões ao ano.
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prestadores, estão surtindo efeito no mercado rentável. A oferta cada vez maior de capacidade

de transmissão de dados também impacta favoravelmente no ganho de escala e na

massificação do acesso aos meios digitais de comunicação.

Entretanto, esse cenário favorável está restrito às regiões de maior

concentração urbana, onde os meios tecnológicos estão disponíveis há bastante tempo. Além

disso, a oferta e o uso dessas tecnologias não são condicionados exclusivamente pela falta de

infra-estrutura, mas por dificuldades com relação ao orçamento reduzido de grande maioria da

família brasileira.

Algumas questões que foram objeto de reflexão deste trabalho foram:

• os modelos possíveis de organização para a realização de

projetos de tecnologia em áreas rurais devem necessariamente

envolver os líderes comunitários, e não apenas os

engenheiros, e visar o incremento de projetos coletivos e de

ações de empreendedorismo local;

• a metodologia a ser adotada deve levar em conta a cultura de

que o acesso à Internet é um direito de todos, refletindo as

recomendações da UIT com relação ao “The Missing Link”

(1981) e a visão de que a comunicação é essencial à

modernização da Nação e indispensável ao desenvolvimento

da indústria;

•  a implementação de modelos de financiamento deve levar em

conta a pré-existência de facilidades em termos de infra-

estrutura, oportunidades de negócios locais e desenvolvimento

de pesquisa e inovação, de modo a dar eficiência econômica e

perenidade ao projeto.

O Programa “Conexão Nacional de Áreas Rurais” deve atender a

algumas premissas básicas: o acesso em banda larga deve ser aberto à toda a comunidade no

âmbito de uma visão humanista da Internet como serviço de primeira necessidade; a redução

de custos deve ser alcançada com a potencialização dos recursos existentes e o uso dos pontos

do Gesac atende a uma  visão de sustentabilidade, e tem como objetivo que a conexão em

banda larga comece a gerar dividendos para a localidade, com impacto decisivo sobre a

melhoria da qualidade de vida da população.

Não existe a killer application para que ocorra o grande salto que se

pretende dar na penetração da banda larga em áreas rurais, embora a Internet móvel esteja
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sendo apontada como um driver da massificação de banda larga no mundo. Porém, uma

metodologia para o início de qualquer planejamento neste sentido deve ter como ponto de

partida o mapeamento das demandas locais, que serão, sempre, específicas e, muitas vezes,

inesperadas.

Este estudo propôs que o governo enfrente o desafio da disseminação

da banda larga no meio rural, partindo do princípio que o mercado não será capaz de chegar a

esse público nem no curto, nem no médio prazo. Demonstrou-se também que as medidas de

disseminação da Internet nas áreas rurais não são concorrentes às ações em andamento no

PNBL, e sim complementares, e podem ser conduzidas de maneira simultânea, com ações no

âmbito regulatório, mercadológico, econômico e educacional. Mostrou ainda, com base na

teoria do gap de acesso, que mais da metade da população rural brasileira não terá acesso à

Internet sem um “empurrãozinho” do Poder Público.

Outra premissa básica considerada é de que a associação das ações de

disseminação da Internet na área rural com os programas educacionais e outros projetos de

inclusão digital, como o Programa “Cidadão Conectado – Um Computador para Todos”, por

meio de medidas regulatórias simplificatórias e de desoneração fiscal, são recursos

necessários para iniciar o longo caminho a ser percorrido.

Como o objetivo da oferta de banda larga é movimentar o conjunto da

cadeia produtiva, e as tecnologias de telecomunicações estão cada vez mais simples e baratas,

uma das propostas apresentadas para a implentação do Projeto CNAR é o Estado pagar

diretamente ao prestador de serviço um valor a ser contratado com base na sua planta de

cliente, seja ele privado, ou a escola. Esse modelo traz algumas vantagens, entre elas: fazer

com que o prestador desenvolva sua rede e capte cada vez mais clientes, mantendo uma

política própria de marketing, visando fidelizar o seu cliente por meio da qualidade, e não

com instrumentos artificiais de controle.

A oferta de produtos agregados e serviços adicionais é o efeito

positivo capaz de criar um novo nicho de mercado para as pequenas empresas locais, como

uma associação de bairro, a prefeitura, a padaria, entre outros. Onde não houver interessados,

o Estado age sozinho. Em termos comparativos, é como aplicar ao segmento banda larga os

conceitos de operadores móveis locais, ou seja, fazer ingressar no setor atores de outros

segmentos da cadeia produtiva local.

A tendência natural ao monopólio não existirá, uma vez que o lucro é

moderado e o mercado não oferece tantos atrativos quanto os mercados de classe A e B.
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Como o próprio Estado será um player, como fornecedor no atacado e no varejo, terá todas as

condições necessárias para um regulação eficiente.

Como premissa, o CNAR deve visar a parceria privada dos

operadores de telecomunicações, uma vez que os recursos públicos são limitados e as

demandas pelas tecnologias digitais requerem maior velocidade nas ações públicas. Ademais,

os benefícios são relevantes para o poder público, como a melhoria da qualidade de vida e nos

níveis de educação, emprego e cidadania.
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