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RESUMO

Com  o  passar  dos  anos,  diante  da  precariedade  no  acesso  a  banda  larga  no  Brasil,

desencadeou-se um processo de busca pela democratização do acesso. Esse movimento teve

início em 2003, no governo do Presidente Luis Inácio “Lula” da Silva. Então, em 2011,

ocorre a mudança no governo federal, assumindo a presidenta Dilma (2011-2014), momento

em  que  ocorre  uma  série  de  transformações  nas  políticas  do  setor  de  comunicações,

mudanças estas que provocam a crítica de todos os segmentos da sociedade civil, através de

manifestos  de  repúdio  aos  acordos  firmados  pelo  governo  com  as  empresas  de

telecomunicações, especialmente no que diz respeito à conexão internet em banda larga, por

entenderem que está ocorrendo a privatização de um setor estratégico para o país, como é o

da comunicação de dados. O nosso objetivo é analisar as políticas de conexão internet em

banda larga, propostas pelo governo Dilma (2011-2014), para entendermos seus processos

de elaboração  e  de implementação,  e  em que medida  apresentam potencialidade  para  a

universalização da conexão das escolas do campo. 

As  escolhas  metodológicas  foram  desenvolvidas  mediante  a  leitura  e  mapeamento  de

documentos  oficiais,  suas  repercussões  na  sociedade,  coleta  de materiais  disponíveis  na

web,  como  artigos  produzidos  pelo  terceiro  setor,  que  nos  deram  subsídios  para  o

entendimento  sobre  as  conexões  de  internet  banda  larga.  Como  resultado  da  pesquisa,

identificamos  que  as  conexões  banda larga,  no Brasil,  têm avançado,  mas,  o  Programa

Nacional de Banda Larga (PNBL), apesar de buscar suprir os diversos desafios históricos na

área da infraestrutura e popularização do acesso à internet, apresentou algumas fragilidades

que comprometeram parcialmente o alcance de suas metas e ações previstas até o ano de

2014, dentre os quais destacamos: o planejamento em curto prazo, ausência de parâmetros

concretos  para  o  acompanhamento  e  avaliação  das  ações  do  programa,  ineficiência  ou

inexistência de mecanismos pró-competição. Em virtude do que foi pesquisado, percebemos

a necessidade de investimentos, planejamento em longo prazo, e infraestrutura adequada

nos programas desenvolvidos pelo governo, para que os seus objetivos possam alcançar

democraticamente toda a população.

1. INTRODUÇÃO
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Todos sabem que, em nosso país, há tempos, observa-se o acentuado número de pessoas que

não possuem acesso à internet banda larga. Para combater tal desigualdade o governo vem

investindo em políticas públicas de democratização da conexão. Esse movimento teve início

em 2003, a partir do governo do presidente Luis Inácio “Lula” da Silva, que direcionou

políticas com os seguintes objetivos: integrar as ações do setor de telecomunicações a outros

setores indispensáveis à promoção do desenvolvimento econômico e social do país; garantir

o  acesso  a  todos  os  cidadãos  à  rede  mundial  de  computadores;  o  atendimento  às

necessidades das populações rurais (BRASIL, 2003).

Desde o início do governo Luiz Inácio “Lula” da Silva, em 2003, inicia no Brasil uma série

de  transformações  referentes  às  políticas  públicas  de  telecomunicações,  com  base  na

implementação de algumas ações. Observamos que o setor de telecomunicações foi tomado

como estruturante da articulação entre as políticas no período desse governo, que foram

implementadas  a  partir  do  Decreto  nº  4.733,  de  10  de  junho  de  2003,  tais  como  os

programas  Governo Eletrônico: GESAC, Territórios Cidadania, programa Luz para todos.

Com a “bandeira” de inclusão digital  para justificar,  sensibilizar e convencer, o governo

propôs programas que favoreciam à população a compra de computadores, capacitação de

professores, organização de laboratórios nas escolas em busca de promover  o acesso de

todos os cidadãos à internet e às TIC. Porém, esses programas concentraram-se apenas na

zona urbana,  ficando a zona rural,  na maioria  das vezes,  desassistida.  Em consequência

disso, a população rural enfrenta os piores índices de conexão a banda larga, analfabetismo

e acesso às tecnologias, devido ao pouco ou quase nulo investimento de política pública

direcionada a essa área.

Perante a mudança de governo que ocorreu em 2011, a presidência é assumida por Dilma

Rousseff (2011-2014), momento em que ocorre uma série de mudanças nas políticas do

setor de comunicações, mudanças estas que provocam a crítica de todos os segmentos da

sociedade civil, através de manifestos de repúdio aos acordos firmados pelo governo com as

empresas de telecomunicações, especialmente no que diz respeito à conexão internet em

banda larga, por entenderem que está ocorrendo a privatização de um setor estratégico para

o país, como é o da comunicação de dados.

Baseado na tensão estabelecida nesse governo e a sociedade civil, é que o objetivo geral

dessa pesquisa foi analisar  as políticas  públicas de banda larga,  propostas pelo governo
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Dilma  Rousseff  no  período  de  (2011-2014)  para  entender  seu  processo  de  elaboração,

implementação, e em quais medidas se encontram as potencialidades dessas políticas para

as escolas do campo. Com a finalidade de alcançar o objetivo geral, nesse período de cinco

meses  que  tenho  atuado  como  bolsista,  buscamos,  por  meio  dos  objetivos  específicos

aprofundar  os  estudos  sobre  políticas  públicas  e  sobre  tecnologias  digitais,  a  partir  da

discussão  dos  principais  conceitos  que  fundamentam  a  pesquisa;  mapear  as  políticas

públicas  para  conexão  internet  em  banda  larga  no  país,  desenvolvidas  no  período  do

primeiro  mandato  da  presidenta  Dilma  Rousseff  (2011-2014),  de  modo  a  entender  os

processos de elaboração e implementação dessas políticas e suas potencialidades para as

escolas do campo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa teve início em agosto de 2015, porém a minha inserção na mesma teve início em

setembro  de  2015,  quando  pude  dar  continuidade  às  atividades  realizadas  por  outras

bolsistas anteriores. O estudo em questão foi realizado através de pesquisas bibliográficas e

documental.  Para  melhor  compreensão  do  tema  abordado,  busquei  inicialmente  me

aproximar  dos  estudos  sobre  as  “políticas  públicas”,  em  seguida  iniciei  a  leitura  dos

materiais produzidos pela bolsista anterior, juntamente com os documentos mapeados por

ela, que tratavam das políticas de banda larga no primeiro governo Dilma Rousseff 2011-

2014. Em busca de um maior aprofundamento,  realizei o mapeamento de documentos e

artigos que me dessem subsídios para a pesquisa. A seleção dessas informações e materiais

norteadores  foi  realizada  através  de  coleta  de  dados  em  artigos  científicos,  materiais

produzidos por membros da sociedade civil, como ativistas, acadêmicos e representantes do

terceiro  setor  integrados  ao Portal  de Periódicos  da Capes,  Scielo,  Portal  Intervozes,  e,

também, disponíveis na web através de revistas eletrônicas e conteúdos jornalísticos. Ainda

busquei mapear e conhecer os documentos oficiais sobre a política de banda larga, assim

como os relatórios que avaliam essa política elaborados pelos órgãos oficiais do governo,

tais  como: Ministério  das Comunicações,  Portal  Brasil,  Anatel,  Ministério da Educação,

Telecomunicações e Telebras. 

Os critérios de inclusão do estudo foram artigos e documentos publicados no período de

2011 a 2014, disponíveis na íntegra, para que todas as informações pertinentes as conexões

Plano de Trabalho do Estudante Pág. 4/49



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

de banda larga durante o primeiro governo Dilma fossem coletadas de forma precisa.

Dentre os documentos analisados na pesquisa, os relatórios oficiais e decretos publicados

pelo governo foram de extrema importância para a compreensão de como tem acontecido o

processo de democratização da banda larga no Brasil, assim como para poder analisar e

identificar quais os pontos que precisam ser revistos, quais as fragilidades dessa política, e

em quais áreas precisaria de melhorias, como foi e está sendo a situação das zonas rurais,

que, infelizmente, ainda estão desassistidas  quando nos referimos à internet banda larga. O

conceito de zona rural aqui utilizado foi baseado na definição do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatítica (IBGE), o qual classifica como área rural locais fora do perímetro

urbano com população inferior a 50 mil habitantes com valor adicionado da agropecuária

superior  a  uma  terça  parte  do  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  municipal  e  densidade

demográfica inferior a 80 habitantes por quilômetro quadrado1. Já para zona urbana a área

deve atender os seguintes requisitos mínimos construídos e mantidos pelo poder público tais

como: I- meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II- abastecimento de

água;  III-  sistema  de  esgotos  sanitários;  IV-  rede  de  iluminação  pública,  com ou  sem

posteamento  para  distribuição  domiciliar;  V-  escola  primária  ou  posto  de  saúde a  uma

distância  máxima  de  3  quilômetros  do  imóvel  considerado2.  Utilizamos  esse  mesmo

conceito, em função de que os dados apresentados nos documentos analisados tomam  como

parâmetro  a  classificação  utilizada  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística

(IBGE) para as regiões  rurais e urbanas.

Para compreender sobre as políticas públicas de banda larga, senti a necessidade de estudar

os documentos oficiais através dos quais o governo instituiu projetos e programas como o

Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), o

Programa  Governo  Eletrônico-  Serviço  de  Atendimento  ao  Cidadão  (GESAC),  dentre

outros.

Para a produção de informações foram realizadas leituras sistemáticas,    interpretativa e

criteriosa  de  diversos  textos  que  se  relacionavam  com  a  temática  da  pesquisa.  Para

acompanhar as discussões vigentes sobre a política de banda larga, bem como mapear os

1 Conceito de zona rural utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em:< 
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2009/10/06/criados-criterios-de-classificacao-do-espaco-urbano-e-
rural>. Acesso: 18 ago.2016.
2 Crítérios utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para conceituar zona urbana. 
Disponível em:<https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=Art.+32%2C+%C2%A7+1+do+C%C3%B3digo+Tribut
%C3%A1rio+Nacional+-+Lei+5172%2F66&c=1&l=365dias>. Acesso: 18 ago.2016.
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documentos  que  foram  produzidos  sobre  essa  temática,  cadastramos,  por  meio  de  um

sistema de filtro de notícias – Google Alerta - algumas palavras-chave. Esse filtro envia,

para um e-mail cadastrado, notícias diárias sobre as palavras-chave inscritas, o que facilitou

encontrar muitos dos materiais que se relacionavam às políticas de banda larga no Brasil.

Desse  modo,  acompanhamos  as  notícias,  artigos  publicados,  e  tudo  que  acontece  na

sociedade  em relação  aos  assuntos  selecionados,  usando  palavras  indexadas  tais  como:

PNBL, Anatel, Minicom, Banda Larga. Além disso, com acesso a alguns materiais, como

por  exemplo, planilha  que  continham  informações  sobre  dados  de  acesso  à  internet,

elaboramos gráficos, que nos ajudaram a organizar as informações referentes ao número de

domicílios e escolas conectadas no campo. 

3. RESULTADOS

Há muitos anos se discute as vantagens e desvantagens trazidas pelas tecnologias digitais na

sociedade. Mas, podemos argumentar que as tecnologias digitais e a conexão a internet têm

integrado o cotidiano de muitas pessoas, possibilitando-lhes, assim, ter acesso e produzir

informações.  As palavras  computadores,  internet,  tablet, tecnologias  móveis  passaram a

integrar o nosso vocabulário há menos de 20 anos, e tem se intensificado com o passar do

tempo,  à  medida  que  essa  realidade  torna-se  mais  acessível  às  diversas  camadas  da

sociedade.  Mas é preciso considerar que, no Brasil, ainda temos um grande quantitativo de

pessoas que estão à margem dessa realidade, e no que se refere ao acesso à banda larga, as

disparidades são ainda maiores. Com o intuito de universalizar o acesso à internet, de modo

a atender aquelas populações que estão desassistidas desse serviço, foram direcionadas, pelo

governo  federal,  esforço  e  recurso,  com elaboração  de  políticas  públicas.  Dentre  essas

políticas,  nos últimos anos, temos visto o governo direcionar suas metas e ações para o

Programa Nacional de Banda Larga.

As  ações  deste  Programa  foram  e  estão  sendo  baseadas  na  regulação  e  normas  de

infraestrutura, política produtiva e tecnológica, incentivos fiscais e financeiros ao serviço e

a criação de uma rede nacional (PNBL, 2010). Segundo o Ministério das Comunicações, as

principais ações executadas de 2011-2014 foram: 

Preço do Serviço:
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 Termos de Compromisso: 1 Mbps a R$ 35,00 oferecido pelas operadoras parceiras

do PNBL;

 Desoneração  tributária  da  banda  larga  para  áreas  rurais  (450  MHz  e  estações

terrenas satelitais de pequeno porte);

 Banda Larga 0800: acesso pago pelo provedor do conteúdo (tarifação reversa);

Transparência e Competição:

 Regulamento de Exploração Industrial de Linha Dedicada Padrão (EILD): redução

de 30% no preço da banda larga no atacado;

 Licitação de posições orbitais brasileiras para satélites;

 Plano Geral de Metas de Competição (PGMC): redução de barreiras à entrada de

novos varejistas em redes de cobre e de cabo coaxial;

Velocidade e Qualidade:

 Licitação das faixas de frequência de 2,5 GHz: 4G, atendimento a cidades da Copa

do Mundo e metas de produção e tecnologia nacionais;

 Regulamentos de Gestão da Qualidade da Banda Larga fixa e móvel: imposição de

metas para grandes prestadoras (com mais de 50 mil assinantes);

 Edital  de licitação da faixa de frequência de 700 MHz: melhora da qualidade do

serviço de banda larga móvel; 

Preços Terminais de Acesso: 

 Redução  a  zero  de  PIS/Cofins  sobre  microcomputadores,  modens,  tablets,

smartphones e roteadores condicionada a produção nacional (Lei do Bem);

 Redução de taxas do Fistel sobre módulos M2M3;

3Refere-se a Machine to Machine ( Máquina para Máquina) definida como transferência (através de redes 
celulares) e utilização de dados provindos de múltiplas máquinas remotas. Disponível em:< 
http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialm2mI/pagina_2.asp>. Acesso em 20 jan. 2016.
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 Isenção de todos os tributos federais sobre terminais voltados ao atendimento rural

(450 MHz e estações terrenas satelitais de pequeno porte);

Expansão das redes Terrestres:

 Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga-  REPNBL-

Redes: regime especial de tributação do PNBL, que desonera de IPI e PIS/COFINS

as máquinas, instrumentos, equipamentos novos e materiais de construção e serviços

de implantação de infraestrutura de rede Telecom;

 Debêntures  de  projetos  de  infraestrutura  de  Telecom:  alíquota  de  IR  sobre

rendimentos igual a zero para pessoa física e 15% para pessoa jurídica;

 Expansão da rede de transporte óptica da Telebras;

 Saídas  internacionais:  cabos  submarinos  e  anel  óptico  sul-americano

(Telebras+parceiras);

Cobertura do serviço:

 Programa Banda Larga nas Escolas (PNBLE) Públicas Urbanas: conexão gratuita

para todas as escolas urbanas;

 Licitação das faixas de frequência de 2,5 GHz: aceleração da difusão do 3G;

 Licitação das faixas de frequência 450 MHz: atendimento comercial de áreas rurais

e gratuito de escolas públicas rurais;

 Lei e regulamento da TV por assinatura (SeAC);

 Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (Telebras);

Inclusão Digital

 Realizada  consulta  pública  para  implementação  do  projeto-piloto  de  Cidades

Digitais;

 Realizada  seleção  de  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  para  atuarem  na

formação de jovens para a inclusão digital no âmbito do Programa Juventude Rural
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(SG/PR);

 Formados 2.562 monitores de inclusão digital em curso, presencial e à distância, de

12 meses;

 Disponibilizados  mais  de 13 mil  pontos  públicos  de conexão à internet  (escolas

rurais, telecentros, etc);

 Instalados  3  mil  novos  telecentros,  selecionados  ainda  em  2010  no  âmbito  do

Programa  Telecentros.  Br;  (Comissão  de  Ciência,  Tecnologia,  Inovação,

Comunicação e Informática, 2012, p.10)

Acessos a Banda Larga no Brasil

O  acesso  à  internet  banda  larga,  é  disponibilizado  através  de  serviços  prestados  por

empresas de telecomunicações. Esses serviços têm crescido significativamente nos últimos

anos, o que  podemos notar nos resultados abaixo, analisando quais foram as regiões que

mais obtiveram acessos à internet através da banda larga móvel e fixa.

Banda Larga Móvel

De acordo com dados apresentados pelo Ministério das Comunicações, o número de acessos

a banda larga móvel no Brasil em dezembro de  2011 eram de 38,6 milhões, já no ano de

2014 esse número subiu para 123,6 milhões, diante disso percebemos um elevado número

de pessoas  passaram a ter  acesso ao serviço de internet.  Quanto ao número de cidades

cobertas  por  esse serviço em 2011,  chegavam a   2.190 cidades,  após  o lançamento  do

PNBL, esses números passaram para 3.406 cidades atendidas em 2014. Ao analisarmos o

atendimento  desse  serviço  por  região,  percebemos  que  o Nordeste  e  Norte  tiveram um

aumento significativo, há uma elevação de 250% nos acessos da região Norte, levando a

8,63 milhões  de acessos;  a região Nordeste atinge 294% (27,68 milhões);  já nas outras

regiões esses índices  diminuem, o Sudeste fica com 199% (58,61 milhões); Sul com 185%

(17,16 milhões) e Centro-Oeste 223% (11,54 milhões) .  Levando-se em consideração as

regiões  Sudeste,  Sul  e  Centro-Oeste,  analisamos  que  o  crescimento  nos  percentuais  de

acessos  à  banda  larga  alcançou,  principalmente,  lugares  que  na  maioria  das  vezes  são

privados de investimentos, por não serem regiões onde está concentrado o desenvolvimento
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econômico do país.

Mesmo  diante  de  um cenário  que  ainda,  busca  a  universalização  do  acesso,  o  que  se

observa,  diante  dos  dados  disponibilizados  pelo  governo  Federal,  é  que  apenas  3.406

cidades foram atendidas em meio a um total de 5.570. Portanto, diagnosticamos que ainda

há um grande número de pessoas que continuam privadas desse acesso.

Gráfico 1- Crescimento da banda larga móvel- Brasil

O enfoque mais forte do PNBL foi a redução dos preços do serviço no
Brasil  para levar  acessos mais  baratos  ao interior  do país.  Já  tínhamos
preços  mais  baixos  nas  grandes  cidades,  porém  eram  mais  caros  no
interior.  Esse  preço  reduziu  muito  significativamente  no  interior.  […]
Importante  dizer  que  a  banda  larga  móvel  por  modem [3G e  4G]  ou
smartphone está sendo o grande veículo de massificação do serviço, pelo
preço e facilidade de expansão de uso. (COIMBRA, 2014) 

Entende-se que essas tecnologias 3G e 4G tem possibilitado a expansão da banda larga para

maiores alcances, já que elas permitem o usuário se conectar de qualquer lugar, desde que a

operadora ofereça cobertura. 

Banda Larga Fixa 

O governo desenvolveu acordos com empresas  de telefonia  fixa e ofertou  o serviço de

banda larga no varejo com velocidade de 1 Megabit  (Mbps) ao preço de R$ 35,00 aos

municípios, com exceção daqueles que possuem desoneração de  imposto sobre circulação

de  mercadorias e serviços (ICMS)  que  passaram  a  ter  acesso  pelo  valor  de  R$30,00.
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Conforme  o

Ministério  das

Comunicações, a expansão do acesso tem se acentuado nas regiões Norte, com crescimento

de  122%,  com 0,67  milhões  de  acessos  e  Nordeste,  com crescimento  de  136%,  (2,68

milhões de acessos). Já no Centro Oeste o crescimento foi de 70% (1,79 milhões); Sudeste

74% (13,98 milhões); e Sul 69% (4,01 milhões). A média de crescimento nacional chegou a

79%, totalizando 23,1 milhões de acesso.

Gráfico 2- Crescimento da banda larga fixa – Brasil

Fonte: planalto.gov.br

Domicílios sem Acesso à internet

O número de domicílios que não possuem acesso à internet  ainda é muito grande, em sua

maioria o motivo pelo qual isso acontece é a falta de condições financeiras para contratar

um serviço de banda larga, assim como, os elevados preços oferecidos pelas empresas por

esse serviço. Esses fatores favorecem para que a parcela da população que recebe apenas

um salário mínimo fique impossibilitada de adquirir esses serviços, já que existem outras

prioridades para manutenção de gastos familiares.

Situação Social
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Ao  se  examinar  a  situação  social  do  país,  foi  constatada  que,  dentre  os  domicílios

desconectados,  encontram-se nas áreas urbanas (25,5 milhões)  concentrados na classe C

(16,5 milhões) e DE (13,2 milhões).  Por renda domiciliar,  destacam-se faixas de rendas

inferiores a dois salários mínimos.

Gráfico 3- Domicílios sem acesso à internet (2014)

Fonte: TIC Domicílios 2014

O custo elevado aparece como o principal motivo para não ter acesso à
Internet, citado em 49% dos domicílios sem conexão, o que indica que a
Internet  segue  sendo  um  item  de  alto  custo  para  o  orçamento  dos
brasileiros.  A  falta  de  computador  ainda  permanece  relevante  como
motivo  para  ausência  de  conexão  (47%),  apesar  de  este  motivo  ter
apresentado  decréscimo  em  relação  a  2013  (era  citado  em  63%  dos
domicílios  sem  conexão).  Essa  variação  pode  estar  relacionada  à
disseminação  de  telefones  celulares  com  acesso  à  Internet.  (TIC
DOMICÍLIOS, 2014, p.142)

Embora se tenha incentivos do governo com descontos em alguns dispositivos tais como

smartphones  para que a população se conecte à rede, é inegável que ainda assim grande

parte da população continuará sem conexão. Se considerarmos que a maioria da população

vive com 1 a 2 salários mínimos, muitos não terão condições para pagar mensalmente uma

taxa cara de internet, investir em equipamentos de instalação da banda larga a exemplo dos

modens, que também são caros, chegando até R$ 200,00 A falta de recurso financeiro da

população faz com que se priorize outras demandas familiares, a exemplo, o seu próprio

sustento famíliar

Leilão de Radiofrequências
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Uma das ações do PNBL é levar a internet banda larga às áreas mais remotas do país como

é o caso das zonas rurais, onde o acesso é muito precário devido à falta de infraestrutura. O

governo propôs o uso das tecnologias LTE (Long Term Evolution), como por exemplo, o

3G e  4G,  para  a  prestação  do serviço  banda larga  móvel.  Com esse  intuito  a  Agência

Nacional de Telecomunicações (Anatel) submeteu à consulta pública o edital de licitação

para a autorização do uso de radiofrequências, que seria feito através de leilões das faixas

para a prestação do serviço pelas empresas vencedoras. De acordo com a portaria nº 14, 6 de

fevereiro de 2013 o Ministério das Comunicações, resolve: 

Art. 1º Estabelecer diretrizes para a aceleração do acesso ao Sistema Brasileiro de Televisão

Digital  Terrestre  (SBTVD-T)  e  para  a  ampliação  da  disponibilidade  de  espectro  de

radiofrequência  para  atendimento  dos  objetivos  do  Programa Nacional  de  Banda  Larga

(PNBL).

Já no Art. 3º Constatada a viabilidade a que se refere o art. 2º, em eventual licitação da

Faixa de 698 MHz a 806 MHz a Anatel considera os seguintes princípios:

II – aceleração da cobertura de grandes regiões, zonas de periferia urbana e áreas remotas,

com banda larga móvel de quarta geração;

III  –  incentivo  à  ampliação  da infraestrutura  de  transporte  de  telecomunicações  de  alta

capacidade  em fibra  óptica  em todo o País,  em especial  nas  regiões  Norte,  Nordeste  e

Centro-Oeste;

IV – crescimento da demanda de serviços de banda larga móvel por setores de segurança e

de infraestrutura,  a expansão da cobertura de serviços em rodovias e o atendimento aos

grandes eventos internacionais, em especial os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (BRASIL,

2013, p.3). 

O governo brasileiro realizou em setembro de 2014 o leilão de radiofrequências- faixas de

1.8 GHz (giga-hertz), 1.9 GHz, 2.5 GHz e 3.5 GHz. O intervalo entre 698 Megahertz (MHz)

e 806 (MHz) é considerado como “faixa 700 (MHz)”, e definido pela União Internacional

de Telecomunicações (UIT) para a transmissão móvel de dados. As características dessa
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faixa  permitem uma  cobertura  mais  ampla  de  áreas,  inclusive  remotas,  sendo  uma  das

grandes  promessas  para  que  tenha  maior  alcance  da  população  e  proporcione  uma

velocidade melhor de internet. Ela representa um acesso de 20 a 40 vezes mais rápido, em

média, do que alcançado pela rede 3G entre 256 Kilobits (Kbps) e 1Megabits (Mbps) para

entre 15 megabits por segundo até 1 Gigabit. 

A chamada faixa dos 700(MHz) é uma fatia do espectro rádio elétrico brasileiro, mas há um

grande entrave com essa faixa, pois atualmente ela é ocupada por canais de TV analógicos.

Para que as operadoras façam uso dessa faixa 4G, as emissoras vão passar a operar em

outras frequências por meio digital. Esse ainda é um processo lento, o deslocamento dessa

faixa será custeada pelas empresas  vencedoras do leilão  e carecem de investimento  nos

valores de bilhões.

Conexão nas Áreas Rurais  

Gráfico 4- Proporção de usuários de internet, por área (2008-2014)

Fonte: TIC Domicílios 2014

 O número de usuários de internet tem crescido constantemente nos últimos anos, segundo

revela a pesquisa TIC Domicílios. O Brasil possui atualmente 94,2 milhões de usuários de

internet, sendo que 55% corresponde a uma população com 10 anos ou mais de idade. Em

2011, a taxa de usuários correspondiam a 46% da população nessa faixa etária. Conforme o

gráfico acima,  em 2011 o percentual  era usuários é de  51%, um contraste bem grande

quando comparado com o a zona rural que correspondia a apenas de 15%. Com o passar dos

anos  esses  percentuais  ainda  permanecem  distantes,  no  ano  de  2014  a  zona  urbana
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apresentou 59% de pessoas que utilizam a internet e, mais uma vez, a zona rural continua

com a porcentagem de usuários reduzida assumindo 29%.

Municípios rurais atendidos pelo PNBL 

Gráfico 5- Municípios rurais atendidos no segundo semestre de 2014

Fonte: elaborado pela bolsista a partir de dados da Anatel.

Conforme apresenta o gráfico 5, os municípios que tiveram maior taxa de alcance estão nas

regiões: Sudeste, com 1.294 e Sul com 745 municípios, já Norte, Centro-Oeste e Nordeste

temos as regiões com menores taxas de atendimento.  Esses dados nos levam a sugerir que a

as operadoras preferem se fixar em um mercado menor e regiões mais abastadas, assim com

pouco  investimento  em  infraestrutura  elas  teriam  mais  lucros,  entretanto,  com  isso  as

regiões pobres e os lugares mais distantes, como é o caso do Nordeste e Norte, sofrem com

a falta de conexão e ficam privados do direito de se conectarem com o mundo.

Escolas Rurais Conectadas:

Os desafios para garantir uma educação de qualidade no campo ainda são muito grandes;

segundo dados do  Instituto  Nacional  de Estudos e  Pesquisas  Educacionais (Inep,  2013)

existem 30 milhões de habitantes na zona rural e 76.229 escolas distribuídas no campo, e

apenas 5.328.842 estudantes estão matriculados, um contraste muito grande se comparado
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com   escolas  urbanas  que  possuem  37.223.711  alunos.  Uma  boa  parte  dessas  escolas

enfrentam sérios problemas de infraestrutura,  inclusive quando nos referimos à conexão:

apenas 9,9% têm internet e 5,9% possuem banda larga. O censo escolar 2012 (Inep/MEC)

identificou que 61,1% não usufruem de computadores, 13,7% não possuem energia elétrica.

A  falta  de  suporte  existente  nas  escolas  rurais  é  muito  grande,  muitas  dessas  escolas

funcionam em prédios improvisados, não possuem saneamento básico, bibliotecas, material

didático, e tudo isso de alguma maneira interfere na questão da aprendizagem. Para alguns

pesquisadores,  essas  são  as  “escolas  esquecidas”,  como  mostradas  na  figura  abaixo,

totalizam 508 escolas esquecidas com maior presença no Norte e Nordeste.

Figura 1- Escolas públicas rurais esquecidas

Fonte: Microdados do censo escolar 2012/ Inep- MEC

A figura acima nos mostra  a realidade de muitas escolas rurais, que estão em situações

vulneráveis no Brasil, a área verde da figura representa os estados onde podemos identificar

essas escolas, que  correspondem a 0,7% das escolas públicas rurais brasileiras, localizadas

nos  Estados  do  Acre,  Amazonas,  Amapá,  Bahia,  Maranhão,  Mato  Grosso,  Pará,

Pernambuco, Piauí, Rondônia e Roraima e os números demonstram a quantidade de escolas

esquecidas. (INSTITUTO CNA, 2014, p.6)

O governo direcionou políticas públicas para levar a tecnologia a essas áreas desamparadas,
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programas como o Proinfo Rural, criado em 2007 pelo Ministério da Educação, o projeto

Territórios Digitais, criado em 2008, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e

o mais recente,  instituído em 2010, que não é diretamente direcionado a essa área,  mas

possuem algumas metas de alcance às zonas rurais – Programa Nacional de Banda Larga

(PNBL). Esse programa dispunha de metas para alcançar, até 2015, serviços de voz e dados

a 91% da população e banda larga gratuita as escolas públicas rurais situadas nessa área. 

Tecnologias para banda larga

No ano de 2015, o serviço de internet  comercial  completou  20 anos no Brasil,  e nesse

período acompanhamos, por meio de pesquisas (TIC DOMICILIOS, 20154; PNAD, 20155),

a discussão sobre a universalização do acesso e o uso da rede mundial de computadores.

Com o passar dos anos, percebemos que esse serviço cresceu, diversificou, mudou a forma

como  as  pessoas  trabalham,  estudam e  até  mesmo  se  relacionam,  mas,  ainda  assim,  é

notório que ele não está disponível para uma grande parcela da população brasileira. Hoje,

estar conectado à rede significa ter acesso constante à informação, o exercício do direito à

educação e à cultura, a possibilidade de se comunicar e de se expressar para um contingente

de pessoas, além de favorecer “a reinvenção da relação entre o poder público e os cidadãos

por meio de aplicações de governo eletrônico, da ampliação da transparência e de estímulo à

participação  social  na  elaboração  de  normas  e  implementação  de  políticas  públicas”

(ALIMONTI, 2015, p.63)

Nesse contexto, percebemos ainda que o acesso a banda larga com elevada capacidade de

transmissão  de  dados  tornou-se  um  elemento  fundamental  que  modificou  o  cenário

econômico e social do país, alterando, assim, as concepções dos tradicionais serviços de

telecomunicações, na medida em que foi possível integrar serviços de voz, textos, dados,

imagens e vídeos em um mesmo meio de telecomunicação de acesso. Para Pinto (2009)6,

4 COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e 
da Comunicação nos domicílios brasileiro: TIC Domicílios 2014. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no 
Brasil, 2015. Disponível em: < 
http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Domicilios_2014_livro_eletronico.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2015.
5 PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (PNAD). Acesso à Internet e à Televisão e 
Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2015. Disponível em: <http://www.mc.gov.br/publicacoes/doc_download/2555-pnad-tic-2013>. 
Acesso em: 30 ago. 2015.
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essas transformações, fruto das inovações tecnológicas, vão muito além, incorporando os

serviços de TV, que aumentam a qualidade na apresentação dos conteúdos permitindo a

diferenciação  dos  produtos  e  serviços.  Veridiana  Alimonti  (2015,  p.95)  esclarece  que a

Norma  nº  004/1195,  do  Ministério  das  Comunicações,  diferencia  o  serviço  de

telecomunicações do serviço de conexão à internet, caracterizando-o como

serviço de valor adicionado; que é definido como serviço que acrescenta a
uma  rede  preexistente  de  um  serviço  de  telecomunicações  meios  ou
recursos  que  criam  novas  utilidades  específicas,  ou  novas  atividades
produtivas, relacionadas com o acesso, armazenamento, movimentação, e
recuperação de informações (ALIMONTI, 2015, p. 657) 

Se  por  um  lado  a  banda  larga  pode  ser  caracterizada  considerando  os  elementos

mencionados, do ponto de vista prático há também discussões sobre o desenvolvimento e

aplicações de diferentes tipos de tecnologias de acesso. A princípio,  o serviço de banda

larga difundiu-se como uma inovação tecnológica com a substituição do acesso discado, isto

é, aquele que utiliza a rede pública de telefonia comutada8 para estabelecer um vínculo com

o provedor de acesso à internet, nele os dados eram transmitidos da mesma forma que a voz,

o que gerava algumas  consequências,  como por  exemplo,  a  impossibilidade  de falar  ao

telefone durante a conexão e baixa velocidade da internet. O processo de digitalização das

redes e a introdução da comutação de pacotes foram determinantes para restruturar a oferta

desse serviço. No processo de digitalização, o sinal analógico é transformado em digital,

assumindo  valores  numéricos  com uma linguagem binária,  sob a  forma  de 0 e  1.  Este

processo de transformação consiste em três fases: amostragem, que equivale a retirada do

sinal original conforme uma frequência pré-determinada; quantização, que compreende em

refinar  o  sinal  amostrado  e  codificação,  que  corresponde  à  transformação  do  sinal

quantizado em sinal binário. Para Souza (2011), com o processo de digitalização ocorreram

transformações nessa forma de representação e de manipulação das informações, que foram

ao  longo  dos  anos  ampliados,  nos  possibilitando,  então,  maior  qualidade  e  rapidez  na

6 PINTO. José Roberto de Souza. Modelos de competição no setor de telecomunicações para serviços de 
banda larga. Rio de Janeiro, 2009. 135 f. Dissertação (Mestrado) Universidade Candido Mendes, 2009.
7 ALIMONTI, Veridiana. Preservando o essencial: os desafios da universalização do acesso e as ameaças de 
uma internet cindida. Em aberto. Brasília. v.28. n.94. p.62-70. jul./dez.2015.
8 Trata-se de uma rede de comunicação (analógico ou digital), destinada basicamente ao serviço de telefonia, 
oferecendo suporte à comunicação de dados na faixa de voz (entre 300Hz a 3400Hz). Disponível em: 
<http://www.projetoderedes.com.br/tutoriais/tutorial_rede_telefonica_comutada_01.php>. Acesso: 30 jun. 2016.

Plano de Trabalho do Estudante Pág. 18/49

http://www.projetoderedes.com.br/tutoriais/tutorial_rede_telefonica_comutada_01.php


UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

propagação da mensagem.

Com o processo de digitalização e a  comutação dos pacotes,  a grande mudança  para a

utilização da rede, evidencia-se na possibilidade de que seu uso não ficou restrito apenas ao

serviço  de  voz,  tendo  assim,  o  serviço  de  voz,  vídeo  e  imagem  através  da  mesma

infraestrutura. Nos dias de hoje, os serviços de banda larga podem ser disponibilizados com

o uso de várias combinações de tecnologia,  que podem substituir  ou completar umas às

outras de acordo com a situação em questão. O Brasil,  por exemplo, tem feito o uso de

tecnologias  cabeadas  e  por  ondas  eletromagnéticas,  dentre  elas  encontram-se  as  que

acentuadamente estão em uso: tecnologias 3G, 4G, Satélite e a conexão via Fibra Ótica.

3G

A  sigla  “3G”  recebe  esse  nome  para  reportar-se  à  “terceira  geração”  de  padrões  e

tecnologias das telefonias móveis. Ela é utilizada mundialmente e tem como base as normas

da União Internacional de Telecomunicações (UIT), a sua velocidade pode atingir picos de

até sete Megabits por segundo. 3G possui alta capacidade para suportar um maior número

de usuário de dados e voz, devido a dois métodos de comunicações encontrados que são

eles Time Divisor Duplex (TDD) e Frequency Divisor Duplex (FDD). O primeiro trata-se

de  um divisor  de  tempo,  a  transmissão  do  download  e  do upload ocorrem na  mesma

frequência,  porém  com  intervalos  de  tempo;  já  o  segundo  trabalha  com  frequências

diferentes para transmissão de download e upload. No Brasil, essa tecnologia passou a ser

utilizada a partir de 2004, atualmente é a faixa onde estão a maioria dos usuários de internet

móvel, ela proporciona o uso de recursos de multimídia como vídeo, áudio,  dados de forma

digital e realização de videoconferência; outra característica dessa geração é que o usuário

pode acessar a internet em lugares fechados, sem que haja interferência no sinal como em

elevadores e metrô, mas isso vai depender da cobertura de cada operadora.

Tabela 1- Municípios cobertos com tecnologia 3G no Brasil
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Fonte: Teleco 2015

Analisando a tabela 1, percebe-se que a cobertura 3G, no ano de 2013 alcançou 63,8%  dos

municípios com a prestação de serviços de sete operadoras, entre elas estão as líderes nesse

mercado  que  são  a  Vivo  e  a  Claro,  com maior  número  de  municípios  alcançados.  Ao

avançar  um ano,  as  mudanças  não ultrapassam 70,1%. Examinando  os  dados da tabela

acima, no ano de 2014 foi percebido que 29,9 % dos municípios seguem sem conexão 3G,

equivalendo a uma considerável parcela de brasileiros que não tem acesso a uma tecnologia

de qualidade. Podemos atribuir também essa baixa expansão da tecnologia 3G à falta de

competição entre as teles. Dados do Atlas brasileiro de telecomunicações, de 2014, revelam

que,  a  competitividade  entre  as  operadoras  nos  municípios  brasileiros,  no ano de 2013,

incluindo não só o perímetro urbano, era diminuto. 

Figura 2 – Telefonia móvel competição 3G  em 2013 (operadoras por município)
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Fonte: Teletime/ Atlas brasileiro de telecomunicações 2014

Percebe-se que há uma concentração maior das operadoras nas regiões plotadas em verde

escuro dispondo de quatro a seis operadoras, representando cobertura em 472 municípios; as

que encontram-se em verde médio possuem três operadoras, oferecendo o serviço a 342

municípios; as que estão em verde claro contam com duas operadoras em 644 municípios;

aquelas que estão em verde água contém apenas uma operadora para 1.703 municípios, já as

regiões em branco não dispõem de nenhuma operadora, deixando cerca de 2.344 municípios

sem qualquer tipo de cobertura 3G, nem serviços atuantes de banda larga, em 2013. Ainda

sobre os dados apresentando pelo Atlas, percebemos que a cobertura 3G continua em maior

ascensão nas regiões centrais do país como o Sudeste e Sul, em sua maioria, são capitais ou

cidades centrais da região. No tocante às regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste

diagnosticamos que essas regiões continuam com largas desigualdades do serviço de banda

larga no país. Diante do apresentado, percebe-se que as políticas públicas propostas para a

expansão da tecnologia 3G no Brasil ficaram estagnadas, pois as metas apresentadas pela

Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (Anatel),em  2012,  não  condizem  com  esta

realidade, cuja meta seria chegar ao ano de 2013 com 70% dos municípios cobertos com o

Serviço Móvel Pessoal (SMP) de banda larga 3G.  Os resultados apresentados na tabela1

demonstram que 3.517 municípios foram contemplados com o serviço de banda larga 3G,

subtraindo esse número pela  quantidade  de municípios  existentes  no Brasil,  que são de

5.570, em 2013, tivemos uma média de 2.053 municípios descobertos por essa tecnologia, o
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que equivale a 36,8%. No entanto, diante dos dados apresentados na figura 2, esses números

são ainda maiores; de acordo com o gráfico, 2.344 municípios não possuem conexão 3G,

correspondendo a 42,08% . Por esses dados, entende-se que mesmo com as margens de

erros e  as informações  serem de fontes diferente,  em ambas as  pesquisas o número de

municípios sem acesso a tecnologia 3G era bastante alto em 2013.

No quesito qualidade, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), em 2013, realizou uma

pesquisa  sobre  a  satisfação  dos  consumidores  quanto  ao  serviço  de  banda  larga  3G

oferecido  pelas  operadoras.  Foram entrevistados  524  usuários  ativos  em cinco  capitais,

resultando que os utilizadores do serviço encontram-se insatisfeitos, e além disso, sabem

muito pouco sobre o plano contratado. Entre os entrevistados apenas 27% estão satisfeitos

com a  cobertura  do  seu  plano e  31% com a  velocidade  da  navegação.  No que  tange  

à  estabilidade  do  sinal,  53%  afirmam  que  as  quedas  de  conexão  são  frequentes,  as

reclamações quanto a esse item foram maiores em Belém, com 91% de pessoas insatisfeitas.

De acordo com as informações da pesquisa a insatisfação é somada à desinformação: parte

significativa dos consumidores diz não ter sido informados sobre características importantes

do serviço na hora da contratação e 48% deles não sabiam, no momento da pesquisa, qual

era a velocidade e a franquia de dados de seu plano (IDEC, 2013). No que  se refere ao

termo “pacote  ilimitado”,  bastante  utilizado  pelas  principais  operadoras  de banda larga,

quase todos os entrevistados não sabem o que ele significa, na realidade: 97% acham que

podem usar a internet ilimitada, ou seja, a maioria desconhece que após atingir o limite da

franquia de dados a sua velocidade de conexão é reduzida e à vezes o serviço é cortado.

De acordo com a Anatel (2013), diante do que está previsto no Regulamento de Gestão da

Qualidade  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia  as  prestadoras  deveriam  garantir

mensalmente taxa de transmissão média de, no mínimo, 70% da velocidade e a taxa de

transmissão  instantânea  30% da velocidade  contratada  pelos usuários.  Com isso,  caso a

prestadora  entregue  apenas  30%  da  velocidade  contratada  por  vários  dias,  terá  de,  no

restante do mês, entregar uma velocidade alta ao usuário para atingir a meta mensal de 70%.

Contudo, percebe-se que estas normas não foram cumpridas diante da tamanha insatisfação

dos usuários trazidas na pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec).
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É  importante  ressaltar  também  que  a  difusão  da  banda  larga  não  ocorre  de  maneira

homogênea pela população brasileira, devido, principalmente, à falta de investimentos em

políticas públicas, infraestrutura,  ou até mesmo por questões socieconômicas. De acordo

com um estudo  realizado pela Proteste (2013), podemos analisar na tabela abaixo a média

de cobertura do sinal 3G oferecido pelas operadoras.

Tabela 2 – Média de Cobertura do Sinal

Fonte: Proteste 2013

Conforme mostra a pesquisa realizada, a operadora Claro foi a que apresentou, em relação

as  demais  operadoras,  piores  números  de  cobertura  do  sinal  3G,  com apenas  33% das

medições e nenhum sinal em 57% das medições. Por essa tabela, a operadora Vivo esteve,

melhor avaliada, com 51% de cobertura 3G e 23% das medições sem cobertura. 

Frente  a  esses  números,  entendemos  que  o  país  precisa  avançar  muito  em  termos  de

cobertura do serviço de internet, especialmente, para cobertura do serviço 3G. Tendo em

vista  a  redução  do  custo  relativo,  o  celular  passou  a  ser  visto  como  um  importante

dispositivo  para  acessar  a  internet.  Não  podemos  deixar  de  considerar  que  um grande

incentivador para esse tipo de tecnologia chegar a grande parcela da população foi a política

de  desoneração  de  smartphone,  implementada  em  2013,  pelo  Ministérios  das

Comunicações, que incentivou a compra e venda de aparelhos, com a isenção dos tributos

federais PIS/PASEP e Confins de forma a reduzir o preço dos aparelhos ao consumidor

(CGI.BR, 2016, p.309). Com essa política, segundo a Anatel, o país alcançou, em agosto de
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2015, mais de 280 milhões de linhas ativas na telefonia móvel.

O cenário atual, de acordo com dados da pesquisa TIC Domicílio (2014), é que o percentual

de brasileiros de  10 anos ou mais que acessou a internet por meio do aparelho celular, mais

que triplicou nos últimos três anos, passando de 15%, em 2011, para 47%, em 2014. Para

muitas famílias, esse tipo de acesso à rede internet tem sido a sua única possibilidade, no

entanto,  não podemos deixar de analisar que as operadoras têm buscado avançar com a

cobertura  de  sinal  nos  lugares  onde  já  contam  com  uma  infraestrutura  consolidada.

Deixando de lado as zonas rurais ou regiões como o interior da Amazônia, que continuam a

não ter acesso à internet – seja ela cabeada ou sem fio e por não possuírem acesso a esse

serviço, continuaram a usar sistemas bastante precários para conseguir conectar-se.

O que temos percebido é que mesmo com a conexão com tecnologia 3G, ainda assim, temos

a oferta de um serviço precário. De acordo com a pesquisa, foi considerado o pior cenário;

na região Sul, onde o cliente Tim não se conectou à rede em oito a cada dez tentativas. Já no

Nordeste,  a  Vivo  funcionou  muito  bem  com  a  melhor  cobertura  3G  internet  móvel,

funcionando sete em cada dez casos. No estado de São Paulo, seis em cada dez tentativas de

acessar a rede 3G pela Claro foram sem sucesso. A Proteste, afirma que, em média, houve

problemas ou não foi possível conectar-se em mais da metade das tentativas de usar o 3G da

operadora. Portanto, após a observação dos dados e aspectos analisados junto a documentos

do governo, fica claro a inexistência de políticas públicas direcionadas para o campo e áreas

remotas voltadas para essa tecnologia, ressaltando também que os serviços prestados pelas

operadoras  encontram-se  muito  inconstantes,  permitindo  que  muitos  cidadãos  fiquem à

margem da população que possui acesso à internet.

4G

A tecnologia de quarta geração, comumente conhecida pela sigla 4G, funciona baseada na

tecnologia Long Term Evolution (LTE). Em suma, ela partilha da mesma natureza básica do

3G,  porém  traz  um  expressivo  aumento  da  velocidade  de  transmissão  de  dados  e  foi

projetada para ser a mais integrada aos sistemas baseados em Internet Protocol (IP). Essa

tecnologia prioriza o tráfego de dados, permitindo uma velocidade mais rápida e estável

9 Matéria “Panorama setorial da internet: acesso à internet no Brasil – desafios para conectar a população”, 
publicada na revista .br, edição de comemoração dos 20 anos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). 
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alcançando  navegações em torno de 100Mbs. Quando nos referimos à tecnologia de quarta

geração, se faz necessário mencionar também as suas velocidades de acesso, ou seja, o 4G é

derivado de gerações com velocidade discada, que ao longo do tempo foram evoluindo e

atingindo  melhores  resultados  nas  suas  conexões.  Enquanto  a  internet  3G  tem  uma

capacidade de transmissão de dados de 7 Mbps, o 4G possibilita fazer downloads 10 vezes

mais rápido que o 3G. Testes realizados pela Universidade de São Paulo apontam que, na

prática, isso significa que um usuário de 4G tem conexão suficiente para baixar conteúdos

de 1h30 em dois minutos. Já com o 3G, seria preciso esperar seis vezes este intervalo de

tempo.  (MINISTÉRIO  DAS  COMUNICAÇÕES,  2014)  Por  isso,  percebe-se  que  essa

tecnologia  possui  velocidades  surpreendentemente  rápidas,  garantindo  ao  usuário  maior

qualidade na transferência de arquivos, voz, entre diversos serviços de multimídia, tornando

a segurança de dados na rede mais segura e avançada.

Para atender o serviço comercial da banda larga 4G, o governo abriu licitações de faixas de

radiofrequências permitindo que as operadoras comprassem, através de leilões realizados,

espectros de faixas para a transmissão da internet banda larga de quarta geração. As fatias

de espectro leiloadas foram as das faixas 2,5 GHz, 450 MHz e 700 MHz. De acordo com o

Ministério das Comunicações (2014), a faixa de 2,5 GHz foi destinada ao atendimento das

cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, cuja obrigação era oferecer cobertura com a

tecnologia 4G até dezembro de 2013. A primeira capital onde essa tecnologia passou a ser

operada foi Recife, com 45 torres cobrindo 80% da população, através da faixa 2,5 GHz

com abrangência de dois quilômetros. (UFPE, 2013)

No que refere-se à faixa de 450 MHz, o governo, almejando universalizar  o serviço de

banda larga direcionou-a para o atendimento das áreas rurais e ao acesso gratuito à banda

larga nas escolas do campo, devido a essa faixa oferecer uma abrangência maior que as

demais, chegando a um raio de alcance de até trinta quilômetros. No início de 2012, o poder

executivo divulgou iniciativas implantadas para garantir a aceleração dos investimentos no

setor  de  telecomunicações.  Além do  Leilão  4G realizado,  em meados  de  2012,  houve

também a isenção tributária do  Programa de Integração Social (PIS/Confins),  Fundo de

Universalização  dos  Serviços  de  Telecomunicações  (FUST)  e  Fundo  para  o

desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL) para serviços prestados

por meio da faixa de 450 MHz e para venda no varejo dos equipamentos, componentes de
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redes e terminais dedicados aos serviços de banda larga rural, com a finalidade de aumentar

os serviços de telecomunicações no campo.  No entanto,  mesmo diante de investimentos

realizados nessa área, o cenário da banda larga 4G na zona rural no ano de 2013 encontrou-

se muito aquém do esperado, conforme mostra a tabela.

Tabela 3 - Domicílios rurais atendidos pela banda larga 4G

Fonte:  Teletime/Atlas brasileiro de telecomunicações/2013

De  acordo  com  a  tabela  acima,  a  operadora  Claro  cobriu  85  municípios,  com  uma

população de 69.268.698 pessoas e dentro desse contingente alcançou 230.029 domicílios

rurais  brasileiros;  já  a  operadora  Vivo  atendeu  72  municípios,  com uma  população  de

57.795.212 pessoas e chegou a 172.166 domicílios rurais; com menores alcances temos a

operadora Oi com 24 municípios cobertos, levando banda larga para 45.082.066 pessoas e

dentro dessa população alcançou 88.235 domicílios rurais; por último temos a Tim com

números praticamente iguais aos da Oi, alcançando 45.082.066 pessoas e 88.235 domicílios

rurais.  Diante  dos  dados  apresentados,  observa-se  que  o  total  de  domicílios  rurais

alcançados  chegam a  578.665  domicílios  com  banda  larga  4G,  um valor  praticamente

irrisório,  se  comparado  com o número  de domicílios  urbanos  alcançados  que foram de

67.545.295 domicílios cobertos pela tecnologia de quarta geração. 

Ainda sobre a faixa de 450 MHz, um dos principais compromissos de abrangência imposto

pela Anatel às operadoras de telecomunicações foi o atendimento gratuito à escolas públicas

rurais com conexão de dados. Consoante a pesquisa mostrada pela Anatel (2014), 1.671

escolas públicas rurais foram atendidas pela banda larga 4G. Frente a quantidade de 70.816

escolas rurais existentes no país nesse mesmo ano, percebe-se que ainda existe um lacuna

muito grande a ser preenchida. 

A crescente demanda dos usuários pelos serviços de banda larga móvel, aliada à escassez de
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faixas de espectro disponíveis para a prestação de serviços de comunicação, representa um

dos principais desafios enfrentados para a oferta de banda larga. Segundo a Comissão de

Ciência e Tecnologia (2013), há perspectivas de que essa demanda seja suprida, ainda que

principalmente, com a destinação da faixa de 700 MHz para a telefonia móvel, espectro que

hoje ainda é ocupado pelas emissoras de televisão aberta que operam no país.

A resolução nº 625 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) transferiu parte dos

canais usados pelas TV analógicas para a banda larga móvel, a faixa que vai de 700 MHz a

806 MHz ocupada por 56 canais de TV foi modificada e passa a ter  apenas 38 canais,

ocupando das faixas 470 MHz a 698 MHz. No tocante às frequências da faixa 498MHz a

806MHz será destinada ao serviço de banda larga,  em especial,  a prestação de serviços

móvel de quarta geração. Em princípio, o desligamento dos canais analógicos iniciou em

fevereiro de 2016 com um projeto piloto, em Rio Verde no estado de Goiás, e os outros

municípios terão o sinal desligado a partir de outubro de 2016 até o final do ano de 2017.

(TELECO,  2016)  Uma das  condições  utilizados  pelo  governo  para  o  desligamento  dos

canais é que pelo menos 93% dos domicílios no município que acessam o serviço livre,

aberto e gratuito por transmissão terrestre estejam aptos a receber o sinal digital. Portanto, o

acesso  da  banda  larga  4G,  através  da  faixa  de  700  Mhz,  só  será  realizado  após  o

desligamento completo dos canais analógicos de televisão que está previsto para o final de

2017. 

Satélite

A conexão  via  satélite  é  um serviço  de  banda  larga  sem fio  que  acontece  através  do

espectro,  porém utilizando  a  triangulação  entre  estações,  satélites  e  receptores.  Existem

diferentes  tipos  de  satélite,  há  aqueles  que  trafegam em órbita  média  conhecido  como

Medium Earth Orbit (MEO), que operam em cerca de 10.000 km acima da terra,  e em

órbitas baixas Low Eart Orbit (LEO), que estão mais próximos da terra com cerca de 1.200

km de altitude.  Os satélites são objetos que dão voltas em torno da terra em um trajeto

elíptico, e sua velocidade  de comunicação é a mesma que a rotação da terra, sendo assim,

ficam parados sobre um ponto da superfície e sua posição é dada em termos da latitude e

longitude. Quanto mais próxima a latitude do satélite, melhor será o sinal. Por exemplo, se o

satélite ficar próximo à Amazônia (latitude 3S) e o receptor no Canadá, esse destinatário
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não receberá nenhum sinal por ficar fora da área de cobertura do satélite. Se o receptor ficar

em Porto Alegre (latitude 30S) haverá uma elevação muito baixa e o sinal ficará vulnerável

a falhas. Mas, se o receptor estiver em Belém (latitude 1S), o sinal será excelente. A internet

via satélite  é comumente utilizada em locais nos quais a internet  convencional  não está

disponível como, por exemplo, nas zonas rurais ou nos casos em que o usuário está em

movimento constante, tal qual avião, ou navios em alto mar. A abrangência dessa tecnologia

é mundial, já que os satélites ficam no espaço e possuem alcance ampliado.

Mesmo diante de alguns avanços, a conexão via satélite ainda se encontra com algumas

limitações:  1)  a  capacidade  de  transmissão  ainda  é  baixa  se  comparada  com  outras

tecnologias; 2) apesar da diminuição do preço do serviço nos últimos anos, esta ainda é uma

tecnologia de difícil acesso para o usuário final, devido ao custo do serviço, que requer a

alocação  de  satélites  que  operam  na  órbita  da  terra;  3)  podem  ocorrer  interferências

climáticas na transmissão, especialmente nas regiões tropicais. (PEREIRA, 2011)

Em busca de expandir a conexão banda larga no país, o Governo Eletrônico Serviços ao

Cidadão  (GESAC) foi  um programa  de  inclusão  digital  do  Governo Federal,  instituído

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) em 2002, oferecendo ferramentas

em tecnologias de informação e comunicação, recursos digitais e capacitação por meio de

uma plataforma de rede,  serviços  e aplicações,  com o objetivo  de promover  a inclusão

digital.  O  presidente  Luís  Inácio  “Lula”  da  Silva  (2003-2010)  deu  continuidade  ao

programa.  De  acordo  com o  Ministério  das  Comunicações,  o  número  de  comunidades

beneficiadas pelo programa, em 2007, foi de 2.100 municípios, com mais de 3.400 pontos

de presença em funcionamento instalados em instituições públicas, entidades da sociedade

civil sem fins lucrativos e instituições de ensino. No entanto, conforme o Ministério das

Comunicações, foi a partir de 2008, com a publicação da Portaria nº 483, de 12 de agosto,

que foi aprovada a Norma Geral do Programa  GESAC, que estabelece as diretrizes, os

objetivos e as metas referentes ao programa, bem como os procedimentos e critérios para a

sua implementação. O GESAC foi voltado praticamente para as classes C, D e E, buscando

alcançar  todos os estados brasileiros  e as cidades no interior  do país que não possuíam

telefonia fixa e eram de difícil acesso. Entretanto, segundo Siqueira (2010), o governo Lula

não alcançou as metas do programa que previa levar a banda larga, em duas fases, a um

total de 107 mil escolas. O projeto,  que estava a cargo do Ministério das Comunicações,
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pretendia  entregar,  em 2010,   55  mil  escolas  conectadas,  mas  esses  planos  não  foram

alcançados.  Conforme  Rousseff  (2008  apud  Siqueira,  2010)  o  governo  Lula  conectou

44.218 laboratórios das escolas à rede de internet,  porém a maioria  delas não possuíam

computadores  e  professores  capacitados.  Diante  desse  cenário,  o  Ministério  das

Comunicações reduziu o número de 107 mil para 55 mil pontos de presença em sua nova

proposta  de  licitação  do  aumento  da  capacidade  de  conexão  do  GESAC,  redução

consequentemente causada pela falta de planejamento. 

Após o mandato do governo Lula, o Programa Governo Eletrônico Serviço de Atendimento

ao Cidadão (GESAC) entrou em uma segunda edição com o governo da Presidenta Dilma

Rousseff  (2011-2014),  em que  foi  pensado dentro  dessa  política  o  desenvolvimento  da

banda larga via satélite no Brasil, cuja meta era o acesso à internet e mais um conjunto de

outros serviços de inclusão digital para as comunidades excluídas do acesso e dos serviços

vinculados  à  rede  mundial  de  computadores,  almejando  beneficiar  prioritariamente  as

comunidades  com  baixo  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  e  que  estivessem

localizadas em regiões onde as redes de telecomunicações tradicionais não oferecem acesso

local  à  internet  em banda  larga,  como  às  áreas  rurais  e  de  fronteira,  mantendo  assim

algumas diretrizes da edição anterior.

Com a demanda crescente por capacidade satelital no âmbito do GESAC, foi realizado no

ano de 2013 a ampliação do programa. A licitação foi dividida em cinco lotes, quatro para

conexões terrestres e um satelital, os lotes abrangiam diferentes regiões do país, inclusive a

parte  satelital  estava  mais  concentrada  na  região  Norte.  Nesses  lugares,  o  programa

pretendia dobrar a velocidade média de conexão oferecida, passando de 512 Kbps para 1

Mbps. De acordo com o Ministério das Comunicações, em 2010, o Brasil possuía 4.753

municípios atendidos por 10.837 pontos GESAC distribuídos nas diversas regiões do país.

Já no ano de 2014, o GESAC contratou 6.898 pontos de internet, no entanto, percebe-se que

esse número ainda é insuficiente diante da dimensão populacional do país. Na distribuição

dos pontos estavam inclusos principalmente as escolas públicas rurais que receberiam o

sinal de internet, contudo não foram encontrados dados concretos de quantas escolas foram

beneficiadas nesta edição.  

De forma geral, o serviço de banda larga via satélite, no Brasil, ainda é recente e dispõe de

poucas  prestadoras  de  serviço,  o  que  gera  uma  demanda  maior  entre  os  brasileiros
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ocasionando  longas  e  exaustivas  esperas  pelo  serviço.  Consoante  ao  jornal  Brasil

Econômico 2014, no Brasil apenas 40,29% dos domicílios encontravam-se conectados à

internet em 2012, despertando o interesse de operadoras em oferecer o serviço de banda

larga via satélite em regiões afastadas e em outras não tão distantes dos grandes centros.

Pelo  menos  três  operadoras  estrangeiras,  a  O3b  Networks,  Hughes e Yahsat,  estão

investindo em lançamentos de satélite até meados de 2016 para oferecer os seus serviços

por meio da tecnologia banda ka10, que proporciona capacidade de transmissão de dados e

menos latência11. 

A  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  deu  sequência  ao  acompanhamento  da

implementação dos compromissos assumidos,  em 2011, em função dos termos firmados

entre a Agência, o Ministério das Comunicações e  as empresas de telecomunicações em

atendimento  ao Plano Nacional  de Banda Larga (PNBL). De acordo com os termos,  as

empresas  de telefonia assumiram a obrigação de disponibilizar, entre setembro de 2011 a

dezembro de 2016, acesso à banda larga a todos os municípios brasileiros, inclusive via

satélite, que consiste na disponibilização, de forma gratuita, sob demanda, de um  link de

acesso a banda larga, com 2Mbps, para um posto de acesso coletivo à internet.

Ainda sobre as políticas de conexão de banda larga no país, por meio de contrato assinado

entre  o  Ministério  da  Defesa  e  a  Telebras,  está  em  desenvolvimento  o  Satélite

Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). Este projeto permitirá ao

país  ter  o  primeiro  satélite  de  comunicação  e  defesa  100% controlado  por  instituições

brasileiras. Na avaliação do senador Aníbal Diniz (2014, p. 19), até o presente momento, o

SGDC é o investimento mais relevante do PNBL. O sistema SGDC foi desenvolvido para

trazer  mais  segurança para as comunicações  estratégicas  do governo e às comunicações

militares. A proposta é que o satélite seja operado pela Telebrás na banda Ka (civil) e pelo

Ministério  da  Defesa  na  banda  X12 (militar).  Uma  importante  etapa  desse  processo  de

construção foi concluída com a instalação da antena que fará o controle do equipamento em

terra, montada no centro do SGDC, em Brasília. Foram iniciadas também as fases de testes

do  mecanismo  de  movimentação  da  antena  para  ajustes  dos  motores  do  sistema  de

10 Banda Ka é a parte espectro eletromagnético, na faixa de micro-ondas, compreendida entre as frequências de 
27 e 40 Ghz. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_Ka. Acesso: 24 abr.2016.
11 É o tempo que leva para um pacote de dados ir de um ponto designado a outro, considerado também como 
um tempo de resposta.
12 É a faixa de radiofrequência que vai de 7,315 GHz a 7,375 GHz.
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apontamento. Esse projeto ainda está em fase de execução e o lançamento do satélite está

previsto para ocorrer entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017.

A proposta é que o referido projeto possibilite ampliar “o acesso à banda larga nas regiões

remotas do país, por meio do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) e a soberania

brasileira  nas  comunicações  das  Forças  Armadas”  (ANATEL,  2013).  Entretanto,

precisamos considerar que este projeto tem visão unicamente de curto prazo, com ações em

andamento apenas para a execução do SGDC-1, e não para sua continuidade a longo prazo.

A falta  de repasse de recursos à Telebras tem sido um dos fatores que tem impedido o

lançamento  do  satélite  na  data  prevista,  causando  enormes  prejuízos  à  administração

pública.

Fibra Óptica

Com a grande evolução dos meios de comunicações, nos deparamos com novos conceitos

de  tecnologia  em  termos  de  meios  de  transporte  das  informações,  motivados  pela

necessidade   de  incrementar  a  capacidade  do  tráfego  de  dados,  voz  e  vídeos  de  alta

velocidade. É diante desse cenário que surge a fibra óptica13, garantindo nível elevado de

fiabilidade no que tange à transmissão de dados, vídeo e voz. Comumente a estrutura da

fibra óptica é composta por proteção plástica, fibra de fortalecimento, revestimento interno,

camada de refração e núcleo que também é conhecido por Core, local onde ocorre a parte

mais importante na transmissão dos pulsos de luz. O grande potencial dessa tecnologia tem

sido o acesso à dados e voz em longas distâncias com pouca perda de sinal e qualidade com

altíssima velocidade. Segundo Fijnvandraat e Bouwman (2006 apud Pereira, 2011) a fibra

óptica  é  considerada  a  mais  robusta  tecnologia  para  o  tráfego  de  dados,  com  grande

capacidade  e  velocidade.  Contudo,  apesar  de  sua  velocidade  e  superioridade  diante  de

outras tecnologias, ela também possui certas desvantagens, principalmente relacionada aos

custos tanto de produção, quanto de implementação dos novos sistemas de transmissão.

As  fibras  ópticas,  que  são  fortemente  defendidas  nas  arenas  de
planejamento,  configuram  um  desenvolvimento  relativamente
revolucionário  que  envolve  grandes  investimentos.  Contudo,  a
implementação de uma rede de fibra ótica é um modo caro de introduzir
banda  larga  no  circuito  local  (FIJNVANDRAAT,  BOUWMAN,  2006,

13 É um filamento flexível de vidro ou produzido através do polímero e oferece alta capacidade de transmitir os 
raios de luz.
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apud PEREIRA, 2011, p. 443).   

O Brasil lidera o ranking de maior economia da América do Sul, mas perde para países

vizinhos quando o assunto é total de acessos via redes de fibra óptica. Países como Uruguai,

Argentina e Chile estão na nossa frente, ainda que, há 13 anos, todos os países estavam

praticamente na mesma fase. Os motivos para o baixo desempenho da média no Brasil são

vários,  com  ênfase  para  a  limitação  de  investimento,  que  faz  com  que  as  operadoras

aproveitem ao máximo as redes de cobre, e a ausência de uma política pública, que só veio

mais recentemente com o PNBL. 

As  redes  de  fibra  óptica  são bastante  utilizadas  nas  infovias  (backbones  e  backhauls)14

transportando grandes volumes de dados entre cidades,  regiões, países e continentes.  De

acordo com o CPqD (2012), cerca de 20 milhões de quilômetros de fibra óptica estavam

espalhadas em diversas regiões do Brasil e 4,5 milhões de quilômetros adicionais foram

implantados em 2012. Apesar de termos números aparentemente expressivos, este montante

ainda está aquém das necessidades reais do país diante da ampla porção territorial e, além

disso,  apenas  uma  percentagem  diminuta  desta  tecnologia  chega  de  fato  aos  lares

brasileiros.  Isso significa dizer que, embora possa existir um backhaul  de fibra óptica em

algumas cidades, não evidencia que haja uso doméstico deste tipo de tecnologia de forma

direta. 

De acordo com o Presidente da Furukawa15 Brasil, o cenário da cobertura de fibra óptica, no

ano de 2013, encontrava-se com 1,2 milhões de acessos em todo o país, sobretudo no estado

de São Paulo, mas a taxa de penetração ainda era inferior a 10%. Para se ter uma ideia deste

potencial,  os  números  da  Associação  Brasileira  das  Prestadoras  de  Serviços  de

Telecomunicações  Competitivas   (Telcomp)  demostram que as  fibras  ópticas  chegam a

apenas 45% dos municípios brasileiros. Na rede móvel, somente 20% das estações radio

base (ERBs)  estão conectadas às redes de fibra óptica e “isso limita nossa velocidade”

(SHAIKHZADEH, 2013). 

14 Backbone é uma rede principal de transporte por onde os dados da internet trafegam, ele é responsável pelo 
envio e recebimento dos dados de diferentes localidades, dentro ou fora do país. 
Backhaul- É uma parte de uma rede de telecomunicações responsável por fazer a ligação entre o núcleo da rede e
as sub-redes periféricas.
15 Fundado em 1884, no Japão, o Grupo Furukawa atua nos principais mercados mundiais com tecnologias de 
última geração para soluções em fibras ópticas. Disponível em: <http://www.furukawa.com.br/ao/a-
empresa/sobre-a-furukawa/>. Acesso em: 25 jun.2016.
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Conforme traz o Atlas brasileiro de telecomunicações (2014), em 2012 e 2013 não houve o

crescimento esperado no mercado de infraestrutura de cabos ópticos no Brasil. Por um lado

houve importantes avanços, principalmente com investimentos em backhaul móvel, mas por

outro as operadoras não chegaram a expandir tanto a rede.  Para a disponibilidade dessa

infraestrutura de banda larga,  destacamos a  construção de uma Rede Nacional de banda

larga, que tinha como proposta fazer uso da infraestrutura em fibra óptica pertencentes à

União, principalmente, de estatais como a Petrobrás e a Eletrobrás, que até então estavam

direcionadas apenas  para  atividades específicas  das  empresas.  A construção dessa Rede

visava  “melhorar  a  infraestrutura  de  banda  larga  no  Brasil  e  disseminar  a  oferta  do

serviço”(BRASIL, 2010a, p. 10). 

Em 2013, em busca de expandir  as  redes terrestres  de banda larga,  o governo  federal

aprovou medidas de incentivos de linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES), com a inclusão da fibra óptica como equipamento na linha

de crédito do Financiamento  de Máquinas e Equipamentos  (FINAME) do banco. Outro

incentivo do governo às empresas foi o Regime Especial  de Tributação da Banda Larga

(REPNBL),  que  isenta  de  PIS  e  Confins  aos  projetos de  redes  que  contribuam com o

Programa  Nacional  de  Banda  Larga  (PNBL),  e,  no  caso  de  longa  distância,  exige

contrapartida de investimento em regiões carentes de infraestrutura,  embora esse regime

ainda caminha em passos tímidos, com reclamações de dificuldade para se enquadrar nos

requisitos exigidos pelo Ministério das Comunicações (MINICOM) e demora na aprovação

de projetos.

4. DISCUSSÃO

As vantagens do mundo digital são extensas, hoje podemos perceber a sua importância em

quase todas as coisas que fazemos no nosso dia a dia, e com o passar dos anos essa evolução

se tornou potencial na vida da população brasileira, pois a internet trouxe consigo grande

feito  em  nossa  sociedade,  sendo  na  educação,  na  informação,  na  cidadania,  o  mais

significativo, intensificando a participação popular na sociedade, aprimorando a democracia

do nosso país. De fato, o intercâmbio de informações entre as pessoas é muito grande, sejam

eles  através  das  redes  sociais,  plataformas  online,  blogs  e  tantos  outros  meios  que  são

utilizados nas redes para compartilhar as informações, ideias, o que tem gerado incontáveis
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ganhos a esse corpo social. A educação é prioridade nesse meio, pois o conhecimento passa

a ser difundido para além do meio acadêmico; muitas vezes o conhecimento pertencia a

apenas um determinado grupo de pessoas e com a facilidade do acesso, toda informação

pode ser difundida entre a comunidade, não só acadêmica, passando a ser conhecimento de

toda a população. O mais incrível disso tudo é que podemos viajar, experimentar coisas

diferentes,  ler  artigos  interessantes,  ter  acesso  a  livros,  revistas  e  quando  usamos  uma

plataforma  livre  é  ainda  melhor,  pois  esse  conhecimento  se  torna  cada  vez  mais

democrático, já que não precisamos pagar por algo que está na web, e esse acesso pode ser

através  do  nosso  simples  computador,  celular,  tablet ou  qualquer  outro  dispositivo

eletrônico . 

Mas, infelizmente,  esse acesso ainda não está disponível a todos, como revela os dados

publicados pela Organização das Nações Unidas16 (ONU), que aponta que oitenta e quatro

milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. O Brasil, ao final do ano de 2014,

aparece em 68ª na colocação mundial, em relação ao acesso à rede, tendo alcançado apenas,

57% da população. 

Os países emergentes como Venezuela, Arábia Saudita, Argentina, Azerbaijão e Bósnia têm

uma maior penetração da internet entre os habitantes, em se comparando com o Brasil. Os

dados ainda mostram que o país aparece como 32º colocado em termos de internet instalada

em domicílios. Podemos notar esse contraste em diversas regiões do país, temos as classes

mais favorecidas e aquelas menos assistidas, como aquelas que residem nas zonas rurais, e

nas zonas periféricas,  que são privadas do acesso à cultura digital.  Buscando alcançar a

universalização do acesso à banda larga, foram desenvolvidas políticas públicas para suprir

as lacunas existentes no país quanto a conexão de internet. Dentro dessas políticas tivemos o

Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) que foi pensado durante o governo Lula, no

ano  de  2009,  com  a  criação  de  dois  grupos  para  a  elaboração  do  projeto,  sendo  um

responsável pela infraestrutura e outro pela regulação e serviços, o qual criou adaptações

nas normas em vigor para a efetivação dos trabalhos. Já no campo de infraestrutura, foi

proposto pelos técnicos a utilização de fibras óticas, para as empresas prestadoras do serviço

16 Convergência Digital. No Brasil, ONU diz que 84 milhões não tem acesso à Internet. Disponível em: 

<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=40694&sid=4>. Acesso em: 21 
set.2015.
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na expansão da banda larga. De acordo com o documento base do PNBL (2010, p.8), a

proposta final foi apresentada ao presidente da República em reunião realizada em 8 de abril

de 2009 e, em 13 de maio de 2010, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto no

7.175, que instituiu o Programa Nacional de Banda Larga. Ele foi pensado com o objetivo

de ampliar o acesso à internet banda larga, tornando serviços e terminais mais acessíveis,

com a reativação da Telebras, para promover a expansão de serviços de telecomunicações

para as áreas rurais e remotas, incentivar investimentos em infraestrutura e comunicações,

reduzir  preços  e  tarifas,  melhorar  o  serviço  de  voz  e  dados,  e  ampliar  a  autonomia

tecnológica  e  competitividade  brasileira  (MINICOM,  2014).  Buscava-se,  dessa  forma

ampliar o acesso. No entanto, vários problemas em torno do planejamento, implementação e

acompanhamento do programa fizeram com que as metas não fossem atingidas, no prazo

esperado.

A falta de planejamento a longo prazo

A infraestrutura é a base para o crescimento satisfatório de qualquer projeto, repercutindo

diretamente na economia, e no desenvolvimento da população como um todo. A falta de

planejamento a médio e longo prazo pode afetar seriamente a qualidade, permanência, e a

efetivação  dos  serviços  prestados.  Mesmo  diante  de  tal  importância,  não  houve  um

planejamento estrutural e temporal para a expansão do setor com o PNBL.

De acordo com os dados do documento base do PNBL

A implantação das ações será feita pela Anatel, em dois momentos: uma
parte será executada ainda em 2010 e outra será no período 2011-2014.
Entre  as  ações  previstas,  podem-se  destacar  um  novo  plano  de
universalização  do  backhaul,  ampliando  a  capacidade  disponível  e
reduzindo  o  preço;  a  realização  de  leilões  de  radiofrequência  para  a
prestação de banda larga sem fio, com mobilidade, menor preço e custo de
operação mais baixo. (PNBL, 2010, p.22)

Percebemos que todo o planejamento e desenvolvimento de suas ações estiveram limitados

a sua execução até o ano de 2014. Pensando na dimensão territorial do país, e na forma

como são implantadas as políticas públicas, esse é um curto período de tempo para que se

alcance a população, principalmente, aquelas que estão sem acesso a esse tipo de serviço

tais  como  os  que  vivem no  interior  do  país.  Estes  possuem o acesso  à  internet  muito
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precário ou praticamente nulo. Nesta pesquisa identificamos que o Programa Nacional de

Banda Larga foi  a  única política proposta  durante o primeiro Governo Dilma,  com o

intuito de democratizar o acesso à internet banda larga no Brasil. O programa foi elaborado

sobre  uma  base  com  deficiências  que  persistem  na  regulação  e  que  se  agrava  com  a

defasagem do marco regulatório brasileiro frente a esse processo de convergência digital. 

Para  Ramos  (2010),  o  PNBL  corre  riscos  de  ser  transformado  em  uma  solução  mais

paliativa do que definitiva.

O  ponto  a  se  destacar  neste  momento  da  análise,  retomando-se  as
categorias  de  análise  das  lógicas  estrutural  e  conjuntural  de  políticas
públicas desenvolvidas para este artigo, é de que o PNBL, apesar de partir
de  claras  premissas  de  bem estar  social,  estruturais,  tem sua  trajetória
atravessada  sistematicamente  por  excessivos  movimentos  conjunturais
decorrentes. (RAMOS, 2010, p.7)

O autor aponta, dentre essas conjunturas, falta de uma visão estratégica de longo prazo, até

pelo menos 2025, quando se encerram os atuais contratos de concessão; há também a falta

de  definição  clara  para  metas  regulamentares,  regulatórias,  físicas  e  financeiras.  Em

consequência disso, muitas regiões que não estão próximas aos centros econômicos do país

continuam desassistidas por falta de uma política contínua de expansão da banda larga. Em

vista disso, diante do exposto nos resultados acima, em 2014, o Brasil possuía apenas 3.406

cidades  conectadas  a  rede  móvel  de  internet,  o  que  nos  mostra  o  reduzido  número  de

municípios diante de 5.570 municípios existentes no país. Sabemos que o Brasil é um país

de  extremas  diferenças,  com partes  da  população  vivendo  à  margem  da  sociedade,  ao

mesmo tempo que é uma nação a adotar velozmente novas tecnologias e culturas digitais.

Para  que  de  fato  aconteça  a  inserção  dos  cidadãos  à  cultura  digital  é  preciso  políticas

públicas que possibilitem aos indivíduos produzir e distribuir conteúdo nesta sociedade que

se encontra cada vez mais imersa no universo digital. Para Pretto e Assis (2008),

Produzir informação e conhecimento passa a ser, portanto, a condição para
transformar a atual ordem social. Produzir de forma descentralizada e de
maneira não-formatada ou preconcebida. Produzir e ocupar espaços, todos
os espaços,  através das redes.  Nesse contexto,  a apropriação da cultura
digital passa a ser fundamental, uma vez que ela já indica intrinsecamente
um processo  crescente  de  reorganização  das  relações  sociais  mediadas
pelas tecnologias digitais,  afetando em maior ou menor escala todos os
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aspectos da ação humana. ( p.78)

Diante disso, percebe-se a importância dos investimentos nas redes de telecomunicações

como fator de aceleração do desenvolvimento econômico e fortalecimento da democracia ao

passo que a cobertura da banda larga se expande e atinge uma maior parcela da população

brasileira.  De acordo com Gomes  (2005),  é  preciso ficar  claro  que esse movimento  de

estender  acesso  à  internet  representa  um  caminho  no  qual  não  há  retorno  e  que

provavelmente, a longo prazo, fortalecerá a relação entre o cidadão e o Estado, facilitando a

organização  dos  grupos  de  cidadãos  com  interesses  específicos  para  agir  de  forma

reivindicar e garantir seus direitos.

Baixa velocidade

É de conhecimento geral que os planos de internet no Brasil estão cada vez mais caros, o

cidadão brasileiro que deseja desfrutar de uma conexão  rápida e segura tem enfrentado uma

dura realidade. O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) oferece planos de internet

com velocidade de 1 Mbps em seus serviços de banda larga, o que é muito pouco diante de

uma sociedade que não faz apenas pesquisas rápidas, mas outras tarefas que exigem uma

conexão com velocidade  bem maior. 

O PNBL parece estar sendo pensado para um cidadão que checa e-mails, navega pouco na

Web e que não usa as redes sociais, blogs ou o YouTube. Ora, esse usuário praticamente não

existe mais hoje. ( LEMOS, 2012, p.14) 

O usuário que contrata um pacote de banda larga pelo plano do PNBL possui a garantia de

apenas 60%  da velocidade contratada, o que piora ainda mais a situação, levando em conta

que 1Mbps já é muito pouco para o desempenho de tarefas simples do dia a dia. 

Diante dos limites de download e upload os custos para o consumidor serão bem maiores

que o previsto pelo PNBL, pois caso o cidadão deseje uma conexão melhor e mais de um

dispositivo conectado, ele terá que adquirir outro pacote, com maior largura de banda, além

de, com maior largura de banda além  de um modem para que a conexão sem fio se torne

possível.

Com o avanço das tecnologias de internet móvel no Brasil,  tais  como 3G e 4G há uma

grande  variação  na  velocidade  de  conexões.  Como  apresentado  anteriormente  nos
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resultados,  a  conexão 3G tem capacidade  de transmissão  de  dados de 7Mbps,  já  o  4G

possibilita velocidades dez vezes mais rápidas com até 21Mbps, no entanto não é essa a

velocidade que tem chegado ao cidadão brasileiro. De acordo com o Instituto de Defesa do

Consumidor (IDEC), no ano de 2011 todas as cidades brasileiras apresentaram velocidades

ruins  de  download 3G  com média  de  1,52  Mbps  quando  a  média  considerada  era  de

1,95Mbps.  Quanto  ao  4G,  apesar  dos  bons  resultados  em  termos  de  velocidade,  as

prestadoras de serviços de telecomunicação (em especial, Serviço Móvel Pessoal  –  SMP)

ainda  oferecem  um  serviço  de  internet  móvel  limitado  para  o  consumidor  brasileiro.

Conforme traz o relatório do Opensignal  (2016),  a velocidade média disponível  para os

brasileiros nesse ano foi de 11,4Mbps e o 3G com velocidade média de 2,4Mbps. Diante

disso,  percebe-se que as velocidades não são animadoras,  e o direito  do consumidor ao

acesso e fruição dos serviços dentro dos padrões de qualidade e regularidade previstos na

regulamentação Lei nº 12.965/2014  tem sido violado pelas prestadoras de serviços.

 No que tange à banda larga nas escolas públicas, 95% delas declararam ter acesso à internet

(CGI.br, 2010). No entanto, a velocidade disponível ainda não está adequada. De acordo

com Diniz  (2010),  convém mencionar  que  o  serviço  de  acesso  à  internet  prestado  nas

escolas, em sua maioria com velocidades de 1Mbps ou 2M bps, são insuficientes para as

demandas atuais de interatividade que os projetos pedagógicos exigem. Ao longo desses

anos, a velocidade da conexão nas escolas continuou baixa, dispondo hoje de 2,3Mbps, ou

seja, não teve nehuma mudança com níveis relevantes.  Assim, as  velocidades mínimas a

serem oferecidas às escolas deveriam ser de 30 Mbps,  e as velocidades de até 100 Mbps

deveriam  ser  ofertadas  em  escolas  com  maior  número  de  alunos,  mantendo-se  como

parâmetro mínimo a taxa de transmissão e 60 kbps por aluno matriculado (DINIZ, 2010,

p.48). Sabe-se que em diferentes partes do mundo já existem políticas para levar internet de

alta velocidade para escolas, alunos e professores, pois o acesso à rede já se consolidou

como parte integrante do direito à educação. Conforme traz Penido (2015), a internet rápida

democratiza o acesso a recursos pedagógicos  de qualidade  e promove a personalização,

permitindo  que  alunos com diferentes  perfis  aprendam no seu ritmo  e  a  partir  de seus

interesses e necessidades. Em 2015, foi mobilizada uma campanha pela fundação Leman17 e

17 Fundada em 2002 pelo empresário Jorge Lemann, é uma organização familiar sem fins lucrativos que possui 
que busca através de ações e iniciativas trazer alta qualidade no cotidiano da educação. Disponível em:< 
http://www.fundacaolemann.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 28 ago.2016.
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pelo Instituto Inspirare18 com o intuito de impactar o governo a disponibilizar 10Mbps de

internet banda larga para as escolas públicas até 2016; essa iniciativa foi motivada devido a

precariedade da velocidade presente nas escolas do país. Segundo Mizne (2015), um dos

organizadores da campanha, o movimento espera impactar o governo com a assinatura, até

o  final  deste  ano,  de  um compromisso  formal  por  internet  rápida  em todas  as  escolas

públicas  brasileiras.  Ele  ainda afirma que se não houver  uma iniciativa  nesse sentido a

tendência  é  um aumento  das  desigualdades  existentes  na  educação  brasileira.  Portanto,

percebe-se que a internet é mais do que um recurso, ela pode garantir a democratização do

acesso à educação escolarizada a todas as crianças e jovens, independente de onde estejam,

através  de  projetos  inovadores  que  podem  ser  articulados  entre  espaços  presenciais  e

virtuais, porém, se a escola não disponibilizar de uma conexão com velocidade desejável,

esses projetos ficam impossibilitados de acontecerem.

Supremacia da lógica de mercado em detrimento da garantia de direitos

Com o lançamento do PNBL, em 2010, o governo buscou recuperar o desenvolvimento da

banda  larga  e  se  mostrar  presente  nesse  processo,  pois,  até  então,  esse  controle  se

encontrava nas mãos da iniciativa privada que, por sua vez, não vinha desempenhando um

serviço de qualidade, e com baixos preços ao consumidor. Mas, as ações desse programa

seguiram outros caminhos a partir de 2011, ao passo que o foco continuou centrado na ação

das empresas de telecomunicações e com isso o papel do estado continua tímido.

De acordo com Urupá, Silva e Biondi

O enfraquecimento da atuação da Telebras, que se projetava como o carro-
chefe do investimento governamental no sector,  acompanhado de cortes
em  seu  orçamento  e  a  aposta  em  acordos  com  as  empresas  de
telecomunicações  para  assumirem  funções  centrais  na  política  pública
deram a tônica deste direcionamento. (2012, p. 252)

O autor traz ainda que a tipificação dos serviços de banda larga, na categoria de regime

privado,  enfraquece  a  condição  do   governo  cobrar  das  operadoras  obrigações  de

universalização e a concessão de subsídios e desoneração de tributos para o setor sem claras

contrapartidas das empresas. Podemos mencionar, também, a existência de monopólios em

que o poder se concentra nas mãos de apenas uma prestadora de serviço, numa determinada

18 É um instituto que denominou-se pela educação integral inovadora que acredita em uma nova consepção de 
educação. Disponivel em:<http://inspirare.org.br/category/quem-somos> Acesso em: 28 ago.2016.

Plano de Trabalho do Estudante Pág. 39/49

http://inspirare.org.br/category/quem-somos


UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

região,  e  com  a  falta  de  concorrência  de  mercado,  o  consumidor  fica  “refém”  dessa

operadora  e  privado de  um serviço  de  qualidade,  já  que,  normalmente,  quando não  há

concorrência, o investimento das operadoras para a melhoria do sinal é reduzido.

O orgão responsável pela fiscalização das prestadoras de serviços de internet banda larga  é

a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que deve atuar de modo a garantir os

direitos  do  usuário,  porém,  aconteceram  algumas  fragilidades  frente  as  empresas  de

telefonia.  Conforme traz  Diniz  (2013),  existiam duas  formas  possíveis  para  restringir  a

concentração  no  setor,  a primeira  ocorreria  pelo  desincentivo  subjetivo  às  fusões  e

aquisições  entre  empresas,  por  meio  do  estabelecimento  de  condições  prévias  e

crescentemente  onerosas  em função do grau  de  concentração,  de  forma  a  compensar  a

sociedade pela perda na dinâmica competitiva no setor. Apesar de tal instrumento já ter sido

utilizado em diversas oportunidades pela Anatel, isto aconteceu sempre de maneira reativa

aos movimentos e não de forma a evitá-los. A segunda forma seria o aprofundamento dos

mecanismos de limitação do poder de mercado das empresas resultantes de movimentos de

concentração.  Para o relator,  esses  mecanismos  de limitação,  de  alguma forma,  já  vem

sendo  realizado  pela  Anatel,  porém,  seria  necessário  impor  condições  cada vez  mais

severas, por causa do aumento da concentração. Tais medidas passariam, inclusive, pela

definição de preço e rentabilidade máximos para serviços prestados no regime privado.

Além disso, entendemos que é preciso ampliar efetivamente a fiscalização realizada pela

agência em relação às prestadoras de serviços, para que, de fato o consumidor final seja

atendido  no  serviço  que  lhe  é  prestado.  Quanto  à  fiscalização,  através  de  auditorias

realizadas desde 2005, o Tribunal de Contas da União (TCU) vem reiteradamente alertando

sobre as falhas da Anatel para a forma que fiscaliza as empresas.  Considerando que no

Brasil, o número de cidadãos que ainda não usufruem do serviço de internet ainda é muito

alto,  seria  necessária  fortalecimento  do  papel  institucional  da  Anatel,  e  que  a  mesma

pudesse atuar de fato na regulação do setor e na fiscalização dos serviços  prestados ao

consumidor. Essa fiscalização, estaria, no nosso entendimento articulada com o discurso do

primeiro  mandato  da  presidenta  Dilma  Rousseff,  quando,  ainda  que  timidamente,

apresentou à população uma campanha que prometia levar o serviço de internet a todos os

cidadãos. O discurso do governo prometia  incluir digitalmente os indivíduos, porém, essa

meta não foi atingida,   assim como diversas metas previstas com a política do Programa
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Nacional de Banda Larga.  De acordo com Lemos (2012) “ a inclusão digital não acontece

apenas  quando  se  dá  computadores,  ou  acesso  à  Internet,  mas  quando  o  indivíduo  é

colocado  em  um  pleno  desenvolvimento  da  cidadania.”  Diante  das  dificuldades  que  a

população  enfrenta  com  a  disponibilidade,  qualidade  e  serviço  de  alto  custo  para  o

estabelecimento da conexão banda larga, entendemos que a questão do acesso a banda larga

não é considerado, por parte do governo,  como um serviço essencial na vida do brasileiro,

embora no art. 27 do Marco Civil da Internet esteja bem claro que as iniciativas públicas de

fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem:

I - promover a inclusão digital;
II - buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do País, no acesso
às tecnologias da informação e comunicação e no seu uso; e

III - fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional

Frente ao cenário que se desenhou no Brasil no campo das telecomunicações, aos poucos foi

apresentada à sociedade acordos firmados entre o novo governo e as empresas prestadoras

de  serviços,  especialmente  no campo da conexão à internet  banda larga.  Entretanto,  os

serviços prestados à população brasileira  não têm se desenvolvido de forma satisfatória,

visto que tem sido levado em conta pelas operadoras o lucro, em detrimento da qualidade e

baixo custo do serviço para o cidadão. De acordo com Lemos e Marques (2012), o custo da

banda larga para o consumidor sai mais caro devido a velocidade de 1Mbps que prevê um

limite no tráfego de dados  (download)  inicial de 300Mb para acesso fixo e 150 Mb para

acesso móvel. Assim, provavelmente os usuários não vão conseguir atualizar programas que

empregam cotidianamente, já que a quantidade de bits excederá as cotas permitidas. Ainda

conforme  os  autores,  as  empresas  de  telecomunicações  e  operadoras  de  internet  que

dominam  o  mercado  no  país  estão  colocando  limites  concretos  ao  sucesso  do

empreendimento, como por exemplo, ouvir música, ver filmes, ou baixar programas, o que

nesse modelo ficam inviabilizados. Assim, fica evidente a falta de mais órgãos públicos

para realizar a fiscalização desses serviços prestados pelas empresas privadas,  função que

deveria estar a cargo da Anatel, que deveria fiscalizar e pressionar as prestadoras no sentido

de garantir metas mais ambiciosas  de universalização dos serviços e aumento da qualidade

de conexão (LEMOS, MARQUES, 2012, p.8).

Ainda quanto a questão da universalização dos serviço de internet, para a segunda meta do
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PNBL estava prevista a disponibilização de uma Rede Nacional. Essa Rede Nacional seria

implementada com a reativação e fortalecimento da Telebras.  Entendemos que  reativação

da Telebras se pautava em desempenhar o papel de universalização da banda larga com

ações  de  prover  a  infraestrutura  de  rede  e  suporte  de  telecomunicações  prestados  por

empresas  privadas,  governos  estaduais  e  municipais,  além  de  implementar  a  rede  de

comunicação da administração pública federal.  Também,  atuaria  no atacado,  apoiada no

tripé da cobertura com direção às regiões remotas, ou seja, levando a banda larga para áreas

onde geralmente possuem pouco ou nulo acessos, atuação na queda de preços, aumento da

qualidade e velocidade dos serviços.  Caso houvesse investimentos  necessários  do poder

público,  a  Telebras  desempenharia  um  papel  de  alta  relevância  para  estimular  a

concorrência no setor de telecomunicações brasileiro, facilitando e fomentando a entrada de

novos  agentes  públicos  e  privados  no  setor,  de  forma  a  promover  a  ampliação  de

investimentos em infraestrutura e serviços de telecomunicações, assim como em aplicações

e conteúdos digitais. 

Um dos obstáculos encontrados nesse processo de reativação foi o baixo investimento do

governo; as previsões iniciais de orçamento para a Telebras correspondiam a investimentos

da ordem de R$ 3,7 bilhões. Mesmo insuficiente diante do quadro apresentado, sequer as

previsões iniciais  foram alcançadas.  Estima-se que a execução orçamentária  da Telebras

relacionada  ao  PNBL nos  seus  primeiros  quatro  anos  tenha  sido  em torno  de  R$  284

milhões,  ou seja,  7,7% do planejado. Percebe-se,  claramente,  que o volume de recursos

investidos  pelo  governo  federal  foi  insuficiente  para  alcançar  as  metas  do  PNBL

estabelecidas em 2010 para 2014 (DINIZ, 2013). Na nossa análise, entendemos que a falta

de investimentos na Telebras inviabilizou para que esta se tornasse a articuladora da Rede

Nacional.  Além de  garantir  a  infraestrutura,  compreendemos  que  a  Telebras  tinha  uma

importante função de regulação do setor. Dessa forma, a sua reativação, oferecendo banda

larga a todos iria forçar uma competição para baixar os preços das empresas privadas, para

de fato, garantir, com a criação da Rede Nacional, o atendimento das regiões que estavam e

continuam  desassistidas  com  o  serviço  de  internet.  No  entanto,  com  a  falta  de

investimentos,  o  governo  deixa  de  comprar  a  briga  com as  teles  privadas,  e  entrega  o

serviço para as mãos do mercado. 

Ausência de parâmetros concretos para o controle da qualidade do serviço
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O Idec (2012) nos mostra  como tem sido a realidade no que diz respeito  à aquisição e

qualidade dos serviços prestados pelas operadoras, via PNBL.  Ao analisar os termos de

compromisso feitos pelo governo e prestadoras de serviço, foi constatado documentos com

graves falhas, que vão contra o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que

são as vendas de pacotes banda larga condicionadas a compra de um pacote de telefonia fixa

conhecida como “venda casada”; pode-se mencionar  também a velocidade de  download

(aquela  para  receber  ou  enviar  um  conteúdo)  que  é  de  1  Megabits  (Mbps)  quando  a

considerada relevante é acima de 5 (Mbps); mas, o pior é que essa velocidade ainda pode

ser reduzida temporariamente à medida que a franquia é extrapolada,  chegando até 128

kilobits por segundo(Kbps), o que limita bastante o pleno uso da internet. Geralmente, essas

informações costumam vir muito discretas, em letras pequenas, no rodapé do anúncio. Além

disso,  as  operadoras  não informam em seus  serviços  de atendimento  ao consumidor  de

maneira precisa as possibilidades do pacote popular. Isso cria barreiras concretas para o

acesso  à  informações  que  poderiam fazer  o  cliente  optar  por  um serviço  mais  barato,

conforme acordado nos termos de compromisso (IDEC, 2012).

Segundo Pereira (2011), a internet deveria estar ao alcance de todos. No entanto, na prática,

a conexão 3G no Brasil oferece um acesso restrito e deficiente. O autor completa ainda que

o serviço de internet móvel brasileiro é um dos piores do mundo em termos de qualidade.

Percebemos que no Brasil não só o serviço da banda larga de terceira geração encontra-se

defasado como menciona o autor, mas também os serviços de banda larga 4G, satélite e

demais tecnologias utilizadas na transmissão da banda larga, devido a falta de fiscalizações

e  aplicações  de  medidas  rigorosas  às  empresas  que  não  cumprem com a  obrigação  de

prestar um serviço de qualidade. Levando em consideração esses aspectos, percebemos que

o desejo de democratização do acesso à banda larga tem se tornado um sonho com grandes

dificuldades para acontecer, diante de tantas irregularidades e falta de planejamento.

A conexão banda larga nas zonas rurais

O campo,  no  contexto  brasileiro,  apresenta  um quadro  resultante  de  políticas  públicas

insuficientes ou inadequadas a sua realidade. Historicamente, o que é dado como direito da

população em geral tem sido negado à população do campo, que vem sofrendo os piores

índices  socioeconômicos,  como  renda,  analfabetismo  e  acesso  às  tecnologias.  A
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precariedade ou inexistência da conexão à banda larga na zona rural é uma problemática

que precisa de atenção, pois é através da internet que, hoje em dia, temos uma série de

possibilidades  que vão desde o acompanhamento  de ações governamentais  à entrada no

mercado  de  trabalho,  passando  por  entretenimento,  votações,  comunicação,  além  de

educação e saúde.

Para Bonilla e Oliveira (2011), a comunicação é um direito humano básico e, na sociedade

contemporânea,  ela se efetiva através das tecnologias de informação e comunicação nos

mais diferentes âmbitos da vida. Logo, o direito ao acesso às TIC e a liberdade de expressão

e interação em rede passam, efetivamente, a compor o contexto da constituição da cidadania

contemporânea. Além disso, há também a sua atuação na redução de fronteiras existentes

entre países e até mesmo entre as regiões dentro de um mesmo país. 

Dessa forma, os organismos internacionais vêm sinalizando, desde meados da década de

1990, a importância de investimentos em desenvolvimento de tecnologias próprias para as

áreas rurais e desassistidas, a oferta de serviços de telecomunicações, e definindo metas para

serem cumpridas pelos  países em desenvolvimento. 

Para suprir as necessidades dessa população, o governo lançou políticas públicas com o

propósito de alcançar as áreas desprovidas do serviço de banda larga. Durante o governo

Dilma (2011-2014), foi desenvolvido o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) que

possuía como um dos objetivos a expansão dos serviços de telecomunicações para as áreas

rurais  e  remotas,  porém  essa  questão  permaneceu  em   aberto.  Conforme  vimos,  os

brasileiros que vivem nas áreas rurais enfrentam grandes dificuldades de conexão quando

comparadas  com  a  população  residente  na  zona  urbana,  sendo  sensível  perceber  a

discrepância no que concerne aos índices de lares conectados a depender da região do país.

Há indícios, ainda, de que a desigualdade se acentua se forem consideradas as diferentes

velocidades de conexão entre regiões, ou seja, mesmo que o cidadão se disponha a pagar

mais caro pelo serviço, não há oferta de serviço por parte das operadoras em determinados

locais. 

Um outro grande fator envolvido nessa questão foi  a privatização dos serviços públicos que

pode ser mencionada como uma das responsáveis pela ausência de conexão no meio rural.

Apesar delas desencadearem uma série de benefícios e inovações nas indústrias de TIC, não
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se teve impactos positivos em relação à população pobre, pois mesmo com o financiamento

do governo as operadoras não se interessaram e/ ou aquelas que assumiram o compromisso

de levar à internet banda larga para essas áreas não cumpriram com as obrigações previstas

nos  contratos,  já  que  segundo  elas  esse  público  demandava  alto  custo,  devido  a  baixa

densidade demográfica na zona rural. Dessa forma, verifica-se que a fiscalização  por parte

dos  órgãos  públicos  aos  serviços  prestados  pelas  operadoras  e  os  investimentos   em

infraestrutura para conexão banda larga nas zonas rurais e remotas tem acontecido de modo

insuficiente dificultando a universalização da banda larga no país. Nesse contexto digital

brasileiro da falta de conexão no campo resultante de políticas públicas com alto grau de

defasagem,  gera-se  também  um  defasamento  nas  escolas  públicas  rurais  que   ficam

completamente  isoladas  do  contexto  educacional,  privando  os  alunos  de  terem  novas

oprotunidades de aprendizagem. Conforme trazem Bonilla e Halmann, 

Há a necessidade de políticas públicas voltadas para as questões estruturais
das  escolas  no  campo, questões  fundamentais  para  a  constituição  de
ambientes  de  aprendizagem  dinâmicos,  fartos  de  materiais  e  condições
para que os alunos possam explorar, produzir e socializar o conhecimento
produzido, tanto pela sociedade em geral quanto por sua comunidade em
específico, de forma a articular os  contextos campo-cidade, local-global
(BONILLA; HALMANN, 2011, p. 290)

Diante disso, percebe-se que a presença da banda larga  nas escolas do campo precisam ser

vistas com mais prioridade pelo governo, na medida que elas têm relevante importância na

formação dos sujeitos que vivem nas zonas rurais.
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