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RESUMO

Nos últimos anos, no Brasil desencadeou-se um movimento para democratizar o
acesso às tecnologias digitais. Esse movimento teve início em 2003, no governo do
presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. Em 2011, com a mudança de governo, para a
gestão da presidenta Dilma Rousseff  (2011-2014),  ocorre no país uma série de
mudanças nas políticas do setor de telecomunicações, que provocaram críticas de
todos os segmentos da sociedade civil,  por meio de manifestos de rejeição aos
acordos  firmados  pelo  governo  com  as  empresas  de  telecomunicações,
especialmente no que diz respeito à conexão de internet em banda larga. Diante
dessa tensão entre governo e sociedade civil,  esta pesquisa  buscou analisar as
políticas  de  conexão  internet  em  banda  larga,  propostas  pelo  governo  Dilma
Rousseff  (2011-2014),  para  entender  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 se
desenvolveram a partir de mapeamentos e leituras de documentos oficiais, suas
repercussões na sociedade, bem como coleta de informações e de materiais que
estão disponíveis na web, que nos ofereceram subsídios para o entendimento e
contextualização  sobre  as  políticas  de  conexão  de  internet  em  banda  larga,
especialmente,  sobre  o  Programa  Nacional  de  Banda  Larga  (PNBL).  Como
resultado da pesquisa, identificamos que as conexões em banda larga, no Brasil,
têm  avançado,  mas,  o  PNBL,   apesar  de buscar  responder  a  vários  desafios
históricos  na  área  de  infraestrutura  e  popularização  do  acesso  à  internet,
apresentou  algumas  fragilidades  que  comprometeram  a  efetividade  dos  seus
objetivos, dentre as quais destacamos: ineficiência ou inexistência de mecanismos
pró-competição; possibilidade de uso de recursos públicos em benefício privado;
falta de um projeto estratégico de longo prazo; ausência de parâmetros concretos
para  o  acompanhamento  e  avaliação  das  ações  do  Programa.  E,  por  fim,
entendemos que o acesso à internet deve ser reconhecido como serviço essencial
de interesse público, e que a política de banda larga deve ser revisada e colocar a
conexão à internet  com qualidade e de forma acessível  a  todos como questão
central,  ser  encarada  como  direito  fundamental  do  cidadão  e  promotora  do
crescimento social e econômico do país.

1. INTRODUÇÃO

Desde o início do governo de Luiz Inácio “Lula” da Silva, em 2003, inicia-se

no  Brasil  uma  série  de  transformações  referentes  às  politicas  públicas  de

telecomunicações.  O movimento  desse  governo,  direcionado para  tais  políticas,

passa a ser implementado a partir do Decreto nº 4.733, de 10 de junho de 2003,

que no seu texto dispõe sobre políticas direcionadas ao setor de telecomunicações,

bem  como  orienta  para  outras  providências.  As  diretrizes  nesse  decreto  se

fundamentam na Lei nº 9,472, de 16 de junho de 1997, que regulamenta a criação
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e funcionamento de um órgão regulador para os serviços de telecomunicações no

país. A publicação do Decreto traz novos objetivos e diretrizes, com a finalidade de

abranger a organização da exploração dos serviços de telecomunicações e, entre

outros aspectos, a indústria de desenvolvimento tecnológico.

Dentre os principais objetivos, destacamos: a integração de ações do setor a

outros setores indispensáveis à promoção do desenvolvimento econômico e social

do país; a proposta de estimular o desenvolvimento industrial brasileiro no setor; a

garantia  ao  acesso a  todos os  cidadãos à  rede  mundial  de  computadores e  o

atendimento  às  necessidades  das  populações  rurais;  o  estímulo  ao

desenvolvimento dos serviços de forma a aperfeiçoar e a ampliar o acesso, de toda

a população, às telecomunicações, sob condições de tarifas e de preços justos e

razoáveis (BRASIL, 2003).

Com base nos decretos publicados e na implementação de algumas ações,

observamos que o  setor  de  telecomunicações foi  tomado como estruturante  da

articulação entre as políticas no período desse governo. Nessa articulação, com o

objetivo  de  garantir  o  acesso  a  todos  os  cidadãos  à  internet  e  às  TIC,  foram

propostos  alguns  programas  que  favoreciam  à  população  a  compra  de

computadores, o acesso à conexão de banda larga, o desenvolvimento de ações de

inclusão digital, entre outros. Entretanto, esses programas, na maioria das vezes,

ainda estão atendendo, de forma mais significativa, a população que se concentra

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

Bonilla e Halmann (2011), o campo, no contexto brasileiro, apresenta um quadro

resultante de políticas públicas insuficientes ou inadequadas a sua realidade. Essas

autoras  afirmam  que,  historicamente,  o  que  é  proporcionado  como  direito  à

população em geral tem sido negado à população do campo, que vem enfrentando

os  piores  índices  socioeconômicos,  como  renda,  analfabetismo  e  acesso  às

tecnologias. Se pensarmos nas políticas que favorecem o acesso aos serviços de

comunicações,  e  observarmos  os  indicadores  de  pesquisas  direcionadas  para

essapopulação, temos encontrado uma realidade na qual se  configura com pouco

investimento em infraestrutura, com uma parcela considerável da população sem

acesso  à  energia  elétrica,  ausência  nas  condições  adequadas  à  saúde,  renda,

moradia. 
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A pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação

no  Brasil  –  TIC  Domicílios  e  TIC  Empresas,  realizada  pelo  Comitê  Gestor  da

Internet  no  Brasil  indica  que  o  acesso  à  internet  ainda  alcança  uma  parcela

minoritária da população rural,  sendo que, na zona urbana, 43% dos domicílios

brasileiros possuíam acesso à internet (COMITÊ ...  ,  2014, p.89), sendo apenas

15% os lares atendidos na área rural. Tais dados nos evidenciam que a oferta de

conexão  internet  em  banda  larga  tem  sido  indisponível  e  não  é  adequada  às

necessidades de comunicação dos brasileiros que residem no campo.

Durante o período de 2003-2010,  o governo Lula utilizou a “bandeira” da

inclusão digital para justificar, sensibilizar e propor ações direcionadas para área

das tecnologias digitais, pois entendia que, 

a inclusão digital representa garantir que os cidadãos e instituições
disponham de meios e capacitação para acessar, utilizar, produzir e
distribuir informações e conhecimento, por meio das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC). (BRASIL, 2010a, p.6)

Ainda, esse governo, entendia a necessidade de disponibilizar infraestrutura

de banda larga à população. Apesar da importância de disponibilizar infraestrutura

e tecnologias digitais, pois é a partir dessas ações que começa a se desenvolver os

demais níveis do processo de comunicação, interação, produção de conhecimento

e cultura, entendemos que somente o acesso não é suficiente. Essa insuficiência

ocorre porque, além do acesso às redes, também é importante um processo de

formação da população para explorar  e fazer  uso de todas as possibilidades e

potencialidades abertas pelo acesso, de forma que a mesma tenha condições de

atuar  plenamente  nesse  processo,  e  não  apenas  como  consumidores  de

informações. 

O governo federal, nesse período, defendia que a massificação da banda

larga permitia ao país desenvolver a política produtiva e tecnológica, podendo evitar

o desenvolvimento assimétrico, onde “algumas regiões economicamente dinâmicas

experimentam um padrão  de renda e  de vida  típicos  de países desenvolvidos,

enquanto  outras  convivem  com  miséria  e  atraso  tecnológico”  (BRASIL,  2010b,

p.10).   Mesmo que este  seja  o  objetivo  das políticas  públicas,  de  massificar  o

acesso à banda larga, entendemos que é importante que essas políticas cheguem

a todos os brasileiros, atendendo o campo brasileiro, regiões que historicamente
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vivem  em  condições  de  miséria  e  atraso.  Dessa  forma,  que  seja  possível  as

comunidades se articularem e exigirem o direito de acesso de qualidade a todos,

com um uso mais social, voltado para a organização de processos que favoreçam a

participação  nas  dinâmicas  contemporâneas,  seja  questionando  o  modelo

econômico vigente,  seja  propondo novas formas de organização de todos,  com

processos estruturados a partir das TIC. Daí a importância das políticas públicas de

tecnologias para áreas rurais e localidades desassistidas.

Frente a essa realidade, em 2011, ocorre a mudança do governo federal e,

durante a gestão da presidenta Dilma Rousseff, sucede-se uma série de mudanças

nas  políticas  do  setor  de  telecomunicações.  Dentre  as  principais  mudanças,  o

governo  passou  a  firmar  acordos  com  as  empresas  de  telecomunicações,

especialmente no que diz respeito à conexão de internet em banda larga, o que

provocou inúmeras críticas de todos os segmentos da sociedade civil, por meio de

manifestos  em  rejeição  a  tais  acordos,  principalmente  por  evidenciar  uma

privatização de um setor estratégico para o país,  como é o da comunicação de

dados. 

Apesar de todo o movimento da sociedade, o governo manteve os acordos, e

as expectativas geradas pelo governo anterior para universalização da banda larga

e  a  promessa  de  atender  os  lugares  mais  remotos  foram,  aos  poucos,  sendo

desarticuladas diante das prioridades do novo governo. O que se observa é que o

novo  governo  passou  a  direcionar  os  esforços  para  atender  as  grandes

corporações  e  os  grandes  eventos  que  ocorreriam no  Brasil  em 2014  e  2016,

deixando, mais uma vez os interesses da população de lado, sobretudo daqueles

que vivem nas regiões mais distantes e desassistidas. 

Baseado nessa tensão estabelecida entre governo e sociedade civil, é que o

objetivo geral desta pesquisa foi analisar as políticas de conexão internet em banda

larga,  propostas  pelo  governo  Dilma  Rousseff,  no  período  de  2010-2014,  para

entender seus processos de elaboração e de implementação, e em que medida

apresentam  potencialidade  para  a  universalização  da  conexão  das  escolas  do

campo. Com a finalidade de atender ao objetivo geral, durante os seis meses em

que atuei como bolsista de iniciação científica, buscamos, por meio dos objetivos

específicos,  aprofundar  os  estudos sobre  políticas  públicas  e  sobre  tecnologias
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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 2014,  porém,  a  minha inserção na

mesma ocorreu em janeiro de 2015, quando pude dar continuidade às atividades

realizadas por outra bolsista. Nesse período de seis meses, primeiramente, busquei

me aproximar das informações produzidas pela bolsista que substitui, para, então,

compreender o contexto da pesquisa. Em seguida busquei me apropriar do material

produzido,  de  modo  a  compreender  as  políticas  de  conexão  de  banda  larga

desenvolvidas  durante  do  governo  Dilma  Rousseff  (2010-2014).  Dentre  os

documentos analisados na pesquisa, foi fundamental os estudos sobre os decretos

e os relatórios oficiais produzidos pelo Senado Federal, tais como o relatório de

“Avaliação de políticas públicas — Relatório de Avaliação do Programa Nacional de

Banda Larga (PNBL)”, bem como as publicações disponíveis na web, produzidas

pela sociedade civil  (ativistas, acadêmicos, representantes do terceiro setor), tais

como: artigos científicos,  documentos e notícias de órgãos do governo,  revistas

eletrônicas, relatórios diversos, conteúdo jornalístico, dentre outros. Esse material

nos permitiu compreender a situação atual dessas políticas públicas de banda larga

no país. 

Ao adentrar na pesquisa, para compreender sobre as políticas de conexão

em  banda  larga,  senti  a  necessidade  de  estudar  os  documentos  oficiais  que

instituíram  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),  entre  outros;

compreender quais os principais órgãos, instituições e setores que estão vinculados

com essas  políticas  públicas,  suas funções,  poderes,  atribuições,  competências

legais,  etc.  Iniciei  pelas análises de relatórios que avaliam a implementação do

PNBL,  as  regras  e  obrigações  de  atendimento  do  serviço  pessoal  móvel,  as
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considerações  sobre  a  implantação  do  PNBL,  feitas  por  instituições  e  pela

sociedade  civil;  depois,  fui  buscar  a  base  do  programa,  decretos,  resoluções,

metas, ações, etc. Após esse momento inicial, comecei a análise dos dados dos

demais programas e das conexões de banda larga móvel, de modo a compreender

as potencialidades das mesmas para a universalização da conexão das escolas do

campo. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, também buscamos acompanhar as

notícias sobre as diversas iniciativas relacionadas às políticas de banda larga no

país, a partir do filtro do “google alerta”. Esse filtro envia para o e-mail cadastrado

notícias  diárias  sobre  o  tema  ao  qual  fizemos  a  escolha,  o  que  facilitou  o

acompanhamento dessas políticas e a percepção de como as mesmas foram e vêm

sendo conduzidas por nossos governantes. A partir de palavras-chave, tais como,

PNBL, PBLE, Anatel, Banda larga no Brasil entre outros, recebia notificações por e-

mail, e, então, pude acompanhar as notícias relacionadas à pesquisa, alimentando

os dados da mesma com maior frequência. Com esse recurso pude mapear artigos,

reportagens, entrevistas com pessoas vinculadas ao Ministério das Comunicações,

atualizações em blogs e sites, assim como me aproximar das discussões nacionais,

de modo a perceber  quais as tensões,  os avanços,  os desafios relacionadas à

conexão de banda larga.

3. RESULTADOS

Desde  os  anos  finais  do  século  XX,  o  acesso  à  internet  tem  sido  um

importante indicador para o desenvolvimento social, econômico e cultural. Ter uma

região, cidade, localidade ou comunidade sem infraestrutura de banda larga é ter

uma população excluída do processo de comunicação em curso. Este é um dos

serviços  considerados  essenciais  para  a  garantia  do  direito  à  comunicação,

agregando  a  outros  já  reconhecidos  e  considerados  indispensáveis,  tais  como

educação e saúde.

Tal  entendimento  tem  proporcionado  que  governos,  em  diversos  países,

passem a adotar ou a implementar políticas públicas de expansão da banda larga.

Essas políticas, geralmente, são orientadas para alcançar dois objetivos principais:

ter investimentos significativos do ponto de vista  de infraestrutura e favorecer  a
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universalização  do  acesso  à  rede  de  internet,  de  modo  a  garantir  o  acesso  a

grandes contingentes de cidadãos que estão em lugares remotos. Seguindo essa

inclinação, o Brasil também buscou elaborar suas estratégias para a ampliação do

acesso  à  internet.  Lançado em 12 de maio  de  2010,  pelo  decreto  nº  7.175,  o

Programa Nacional  de Banda Larga (PNBL) apresentou diretrizes e ações para

popularizar o acesso à rede. O programa apresentou como objetivo principal 

massificar  o  acesso  de  Banda  Larga  no  país,  incluindo  regiões
distantes dos centros urbanos e economicamente vulneráveis, bem
como fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços
de tecnologias de informação e comunicação, e tendo como meta
alcançar  40  milhões  de  domicílios  no  país,  conectados  à  rede
mundial de computadores até 2014. (BRASIL, 2010b) 

Em linhas gerais, o Programa apresenta como meta maior ampliar a rede de

conexão  e  massificar  o  acesso à  internet,  de  forma a  baratear  o  custo  para  o

consumidor  final.  Entre  as  suas  ações  principais,  o  Programa  foi  instituído

almejando:  criar  oportunidades,  acelerar  o  desenvolvimento  econômico e social;

promover a inclusão digital; reduzir as desigualdades social e regional; promover a

geração de emprego e renda; ampliar os serviços de governo eletrônico e facilitar

aos cidadãos o uso dos serviços do Estado; promover a capacitação da população

para o uso das tecnologias de informação e aumentar a autonomia tecnológica e a

competitividade brasileira (BRASIL, 2010b).

Para alcançar esse horizonte, o Programa foi dividido em duas etapas. Na

etapa  inicial,  a  prioridade  do  Programa  foi  o  desenvolvimento  da  infraestrutura

nacional  e  uma  maior  oferta  do  serviço,  a  preços  baixos.  Para  isso,  foram

designados  quatro  grupos  de  ação,  capazes  de  desenvolver,  direta  ou

indiretamente, em um primeiro momento, essas prioridades, a saber: 

1.  ações regulatórias  que incentivem a competição  e  normas de
infraestrutura  que  induzam  à  expansão  de  redes  de
telecomunicações; 2. incentivos fiscais e financeiros à prestação do
serviço de acesso em banda larga, com o objetivo de colaborar para
o barateamento do custo à população; 3. uma política produtiva e
tecnológica capaz de atender adequadamente à demanda gerada
pelo PNBL; e 4. uma rede de telecomunicações nacional, com foco
de  atuação  no  atacado,  neutra  e  disponível  para  qualquer
prestadora que queira prestar o serviço de acesso em banda larga
(BRASIL, 2010a).
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Na etapa  seguinte,  o  foco  estava  direcionado  à  promoção  de  conteúdos

digitais,  aplicações  e  serviços.  Em  ambas  as  etapas,  era  preciso  que  fossem

apresentadas, pelo Programa, propostas para diversas áreas temáticas, tais como:

governo  eletrônico,  educação,  saúde,  segurança  pública,  comércio  e  serviços,

informação, entre outros. 

Para essas etapas, foram pensadas como dimensões do PNBL: regulação e

normas  de  infraestrutura;  política  produtiva  e  tecnológica;  incentivos  fiscais  e

financeiros ao serviço e, uma Rede Nacional. As ações de regulação e normas de

infraestrutura  deveriam  ser  realizadas  pela  Anatel  visando  o  aumento  da

competitividade  do  setor,  à  expansão  da  oferta  de  serviço,  o  incentivo  ao

empreendedorismo e de ações inovadoras, a diminuição dos preços ao consumidor

final e o aumento da disponibilidade de infraestrutura de banda larga. A implantação

dessas ações deveriam consider dois momentos: uma parte deveria ser executada

em 2010, e a outra estava prevista para que fosse realizada no período de 2011-

2014.  É  justamente  nessa  última  ação,  de  aumento  da  disponibilidade  de

infraestrutura, que o serviço de conexão de internet em banda larga poderia chegar

às populações que estavam e estão desassistidas por esses serviços, a exemplo

da população que reside no campo brasileiro. 

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  ótica  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). 

Outro  aspecto  importante  do  PBNL  foi  a  previsão  de  investir  no

desenvolvimento  do  setor  industrial  de  telecomunicação,  com  indicação  de

preferência para a indústria nacional, principalmente, no momento de aquisição dos

componentes e equipamentos na fase de implantação do programa. Observa-se em

linhas gerais  que o PNBL, na sua proposta,  busca responder a vários desafios

históricos  na  área  de  infraestrutura,  popularização  do  acesso  à  internet,
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desenvolvimento  do  serviço  de  telecomunicação  do  país.  Porém,  segundo  o

relatório de avaliação do PNBL, produzido pela Comissão de Ciência, Tecnologia,

Inovação, Comunicação e Informática, e tendo como relator o Senador Anibal Diniz

(2014, p. 29), a versão inicial do PNBL não teve uma visão de longo prazo, pois seu

horizonte se limita ao ano de 2014. Seu objetivo foi  responder as necessidades

urgentes da população, contudo, a falta de planejamento de médio e longo prazo

pode ter sido um dos maiores problemas que impossibilitou o avanço do programa,

principalmente  no  que  se  refere  às  questões  relacionadas  à  infraestrutura.  No

entendimento do relator,  o programa deveria  ter uma visão estratégica até pelo

menos  2025,  período  que  se  encerram  os  atuais  contratos  de  concessão  das

prestadoras de serviço de telefonia. 

Para  Urupá,  Silva  e  Biondi  (2012,  p.  238),  o  Programa  apresenta  cinco

fragilidades  importantes  que  estão  na  sua  estrutura,  a  saber:  ineficiência  ou

inexistência  de  mecanismos  pró-competição;  possibilidade  de  uso  de  recursos

públicos em benefício privado; preponderância da lógica de mercado em detrimento

da garantia de direitos; falta de um projeto estratégico de longo prazo; ausência de

parâmetros concretos para o controle da qualidade do serviço.

Além dessas fragilidades citadas pelos autores, também percebemos a falta

de um acompanhamento e de avaliação das ações do Programa. A princípio, foi

atribuído ao Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital (CGPID), através do

Decreto nº 6.948, de 25 de agosto de 2009, a gestão e acompanhamento do PNBL.

Ao  CGPID  –  órgão  composto  por  representante  de  nove  ministérios,  de  duas

secretarias e do Gabinete Pessoal  do Presidente da República – foi  designado

definir  as ações,  metas e prioridades do programa;  e acompanhar  e  avaliar  as

ações de implementação do mesmo. Além disso, era de competência do CGPID

publicar  anualmente  relatório  de  acompanhamento,  demonstrando os resultados

obtidos e manter a sociedade atualizada, como forma de monitoramento da política.

Porém, conforme afirma Cardoso (2015), o CGPID não se reúne desde 2010 – ano

de criação do PNBL – e, até o momento, não foi publicado nenhum relatório de

acompanhamento do programa. Anibal Diniz (2014, p. 30) reafirma que nenhuma

das ações vem sendo cumprida, pois o CGPID encontra-se inativo. 

Outro documento analisado, que nos ajudou a compreender sobre o PNBL,
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foi  o  relatório  de  avaliação  das  contas  do  governo,  assinado  pelo  Tribunal  de

Contas da União (TCU). Esse relatório, que se refere ao exercício de 2011, aponta

que  o  PNBL  deveria  abranger  maior  horizonte  temporal  de  planejamento,  ser

atualizado e acompanhado periodicamente e contemplar metas mais detalhadas,

indicadores, prazos e unidades responsáveis por cada uma de suas ações (TCU,

2012). O mesmo documento indica a Casa Civil a operacionalizar o CGPID para

realizar a coordenação multissetorial do PNBL.

Ainda  no  campo  das  metas  do  PNBL,  a  segunda  meta  refere-se  à

disponibilização da Rede Nacional. O PBNL teve como um importante objetivo a

reativação  da  Telecomunicações  Brasileiras  S/A  (Telebras).  Criada  em 1972,  e

vinculada ao Ministério das Comunicações, a Telebras, na sua criação, tinha como

atribuições “planejar, implantar e operar o Sistema Nacional de Telecomunicações

(SNT)” (UROPÁ, SILVA, BIONDI, 2012, p. 242). O objetivo dessa estatal era dar

agilidade à expansão do sistema brasileiro,  e  tratava-se de uma sociedade de

economia mista. Nessa época, a Telebras instituiu em cada estado uma empresa-

pólo,  que  eram  suas  subsidiárias,  as  chamadas  “teles”.  Nos  anos  de  1980,  a

Telebras consolidou o projeto brasileiro de telefonia fixa,  sendo responsável  por

95%  dos  terminais  telefônicos  em  funcionamento.  Já  na  década  de  1990,  a

Telebras começou a desenvolver as centrais de comutação telefônica digital, que

permitiu  uma grande  variedade  de  serviços  ainda  não  disponíveis,  e  passou  a

operar  com  fibra  ótica,  o  que  favoreceu  maior  capacidade  de  transmissão  de

informações.  Segundo  Uropá,  Silva  e  Biondi  (2012),  ao  completar  25  anos,  “a

estatal  já havia instalado mais de 17 milhões de telefones fixos, com tecnologia

própria” (p. 242). Mesmo diante desse cenário, no final dos anos de 1980 e início de

1990, a Telebras inicia um ciclo de crise e dentre os argumentos para esse crise,

podemos destacar: o uso da mesma como moeda de troca de favores políticos e

influência  de  cargos  para  apadrinhamento  do  estado;  uso  de  recursos  de  seu

capital para cobrir o pagamento da dívida externa brasileira, etc. O fato é que foi

criado uma “falsa” impressão de que o sistema Telebras era insuficiente, e, então,

foi preparado um terreno para a venda da empresa e suas subsidiárias, durante o

governo de Fernando Henrique Cardoso, de forma que o sistema foi privatizado e a

empresa tornou-se inativa.
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          Reativada no contexto do PNBL, nos dias atuais, a Telebras se constitui

como uma sociedade anônima aberta, de economia mista, fornecedora estratégica

de soluções de telecomunicações para a administração pública e mercado, atuando

como agente do desenvolvimento local e fomentando a democratização do acesso

à  informação.  Sua  atuação  está  vinculada  aos  serviços  de  acesso  dedicado  à

internet  aos  prestadores  de  serviços  de  telecomunicações,  que  possuem

autorização  expedida  pela  Anatel;  além  de  prover  infraestrutura  a  serviços  de

telecomunicações  prestados  por  empresas  privadas,  estados,  Distrito  Federal,

Municípios e entidades sem fins lucrativos1. (TV MiniCom, 2011) 

As atribuições da Telebras, no PNBL, são: “implementar a rede privativa de

comunicação da administração pública federal, prestar apoio e suporte a políticas

públicas  de conexão à  internet  em banda larga para  universidades,  centros  de

pesquisa,  escolas,  hospitais,  postos  de  atendimento,  telecentros  comunitários  e

outros pontos de interesse público”(BRASIL, 2010b). Com isso, observa-se que o

PNBL traz na sua proposta a importante ação de reativar a Telebras, porém, é

importante destacar que, infelizmente, a meta traçada para a estatal se resumia em

implementar  e  gerenciar  a  Rede  Nacional  de  Internet  em  4.278  municípios

brasileiros,   não sendo previstos  investimentos  suficientes para que os projetos

atribuídos à Telebras fossem executados.  Segundo Cardoso (2015), até o final do

ano de 2014, a estatal tinha conseguido conectar apenas 612  municípios, sendo

apenas 360 por oferta direta. 

Esses números mostram um baixo desempenho diante do que foi previsto

para a estatal, que segundo o relatório de avaliação do Programa (DINIZ, 2014), a

principal razão do desempenho baixo do que foi  previsto pode ser imputado ao

investimento insuficiente nos projetos executados pela Telebras. O relator afirma

que o Plano Plurianual (PPA) de 2012 a 2015, instituído pela Lei nº 12.593, de 18

de janeiro de 2012, prevê investimentos da ordem de R$ 2,9 bilhões para o PNBL

no período de 2012 a  2013.  Entretanto,  a  programação das leis  orçamentárias

anuais previa, para os mesmos anos, investimentos no valor de R$ 314,7 milhões.

Considerando o contingenciamento de recursos, o valor foi ainda mais reduzido,

1 Prodeb, TV MiniCom – Conexão MiniCom: O papel da Telebrás. Disponível em: 
<http://www.prodeb.ba.gov.br/modules/news/article.php?storyid=1611>. Acesso em 24 jul, 2015.
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para R$ 267,9 milhões, e, por fim,  com a execução orçamentária, de fato, foi de R$

214,1 milhões, ou seja, tivemos de fato investido apenas 7,4% da previsão do PPA.

Dessa forma, diante desses fracassos, mesmo tendo o PNBL a proposta de reativar

a Telebras, sem investimentos, não houve muito o que a empresa pudesse fazer.

No contexto de implementação do PNBL, outro órgão importante é a Agência

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), que de acordo com a Lei nº 9.472, de 16

de julho de 1997, é a agência responsável por “implementar e executar a regulação

de serviços de telecomunicações e da infraestrutura de rede de suporte de conexão

à  Internet  em banda  larga”(BRASIL,  1997).  A  agência  está  sujeita  às  políticas

estabelecidas pelo Ministério das Comunicações, e seu campo de ação, no PNBL,

está submetido às políticas deliberadas pelo CGPID e pela TELEBRAS. Compete

então à Anatel  disciplinar  e  fiscalizar  as execuções,  comercialização e uso dos

serviços,  da  implantação  e  funcionamento  de  redes  de  telecomunicações  e  a

utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofrequências.

No  bojo  do  PNBL,  foram firmados compromissos  à  Anatel,  que  sendo  o

órgão regulador  deveria,  junto com o CGPID, acompanhar as metas e ações e

fiscalizá-las. Em 2011, o Ministério das Comunicações e a Anatel firmaram termos

de compromissos com quatro operadoras (Oi, Telefônica, CTBC e Sercomtel), a fim

de que elas pudessem ofertar planos de banda larga que se enquadrassem no

PNBL. Assim, foi desenvolvido o Plano de Banda Larga Popular, um serviço de

conexão  à  internet  ofertado  com preço máximo de  R$35,00  e  velocidade  de  1

Mbps, o que, segundo as concessionárias, alcançou cerca de 4,912 municípios.

Com os termos de compromissos firmados com as concessionárias do setor de

telecomunicações,  em  junho  de  2011,  esse  Plano  representaria  uma  grande

mudança nos rumos do PNBL, ao incluir o setor privado no Programa, buscando

maior  disseminação  de  domicílios  conectados  à  internet.  No  entanto,  segundo

Marina Cardoso, jornalista integrada ao Intervozes, os últimos dados  disponíveis

apontam para 2,6 milhões de assinaturas, o que equivale a menos de 1% do total

de acessos à internet fixa, sendo a metade dessas assinaturas concentradas no

estado de São Paulo.

Vale reforçar que os dados sobre a banda larga popular do PNBL, divulgados

pelo MiniCom, têm sido imprecisos, pois não informam a data de coleta, nem muito

Plano de Trabalho do Estudante Pág. 13/26



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

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

menos têm sido atualizados, além de não incluir informações por região, ou dados

de conexão, o que evidencia falta de transparência para um melhor balanço ou

avaliação concreta dessa política. O governo, em seu discurso, tem apresentado

como dados otimistas a implantação dessa possibilidade de acesso a banda larga,

no entanto, diversas reportagens vêm denunciando a dificuldade dos cidadãos em

conseguir contratar tal serviço, que a princípio, estaria disponível em quase todos

os municípios brasileiros. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC,

2012) realizou algumas pesquisas para avaliar se as empresas estavam de fato

cumprindo com os acordos firmados, e os resultados mostraram que ilegalidades

continuam a  existir  nos  contratos.  Desde  a  implantação  do  PBNL,  até  os  dias

atuais,  encontramos  denúncias  de  que  as  operadoras  não  tem  fornecido

informações  precisas  ao  consumidor,  principalmente  nos  seus  canais  de

atendimento sobre a venda desse serviço de banda larga popular.

Embora  consideremos que  oferecer  um  serviço  de  internet  de  1Mbps  é

insuficiente para o atual contexto da web 2.0, a ausência dessas informações ao

consumidor impossibilita que os cidadãos possam fazer a opção por esse serviço.

As empresas, dessa forma, descumprem os termos dos compromissos, da mesma

forma, as agências que deveriam regular e fiscalizar as empresas, aparentemente,

não têm exercido tal  fiscalização. Portanto, o que se observa é que o Ministério e a

Anatel fazem vistas grossas, e as operadoras, sem nenhuma  transparência dos

dados, dizem que estão oferecendo o serviço popular. O senador Anibal Diniz, no

relatório de avaliação do programa (2014, p. 45), recomenda que as condições de

oferta dos planos de banda larga popular sejam revisadas, no mínimo, a cada dois

anos,  conforme  objetivos  de  longo  prazo  definidos  no  planejamento  para

universalização  da  banda  larga.  Além disso,  o  relator  afirma que  entidades  de

defesa  dos  consumidores,  reiteradamente,  reclamam  que  o  serviço  é  pouco

divulgado  para  a  população,  recomendando  à  Anatel  que  promova  ações  de

esclarecimento do serviço junto à população e que fiscalize a oferta dos planos de

“banda larga popular” de forma clara e equitativa em relação aos demais planos das

prestadoras. 

Essas  práticas  abusivas  não  se  restringem  apenas  à  ausência  de

informações  sobre  um  serviço  mais  barato.  Temos,  no  Brasil,  por  parte  das
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operadoras, um quadro de baixa qualidade da banda larga no Brasil, e a Anatel,

mesmo aprovando novas regras para os serviços de banda larga fixa e móvel,

continua sem fiscalizar as operadoras ou apresentar essa fiscalização de forma

mais  transparente  à  população.  Vale  frisar  que,  em outubro  de 2011,  a  Anatel

aprovou uma normativa que estabelece às operadoras garantir a velocidade mínima

de 60% daquela contratada pelo consumidor, tendo o percentual aumentado para

70% em 2013 e depois para 80% em 2014. Hoje, em 2015, os problemas ainda

persistem, e o consumidor paga 100% do valor mensal do serviço de internet e só

usufrui  de  20%  desse  serviço.  Ou  seja,  todas  essas  práticas  por  parte  das

operadoras provam que a Anatel não tem fiscalizado de forma clara e equitativa os

serviços prestados, deixando que os termos e compromissos estejam somente a

cargo das empresas. 

Ainda quanto à qualidade do serviço, temos acentuado as disparidades entre

as regiões. Segundo Urupá, Silva e Biondi (2012), com base nos dados publicados

pelo Comitê Gestor  da Internet  no Brasil  (CGI.Br),  com informações obtidas do

Sistema de Medição de Tráfego da Internet  (SIMET),  é evidente as assimetrias

regionais:  cidades menores,  localizadas no interior  do país  e regiões de menor

poder econômico possuem as piores velocidades de conexão. Porém, nas capitais

e  nas  cidades  de  maior  porte  da  região  Sudeste,  principalmente  aquelas  mais

industrializadas ou com forte fluxo de comércio,  contam com acesso de melhor

qualidade. Frente a essa realidade, nos reportamos à zona rural, onde o problema

do acesso à infraestrutura e a qualidade do serviço são ainda mais graves ou é

inexistentes.  E o PNBL,  mesmo com os planos oferecidos pelo  Programa,  não

direciona qualquer ação específica  para atender essa parcela da população.

Ainda sobre as politicas 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  Anibal  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
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comunicações militares. A proposta é que o satélite seja operado pela Telebras na

banda Ka (civil) e pelo Ministério da Defesa na banda X (militar). Esse projeto ainda

está em fase de execução, com previsão de entrega em 2016. 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. 

Outro  documento  analisado  dentro  da  política  do  PNBL  foi  o  Regime

Especial  de  Tributação  do  Programa Nacional  de  Banda  Larga  (REPNBL).  Em

2012,  o  governo  encaminhou  ao  Congresso  Nacional  a  Medida  Provisória

563/2012, que institui o REPNBL, com o objetivo da construção de novas redes de

telecomunicações que atendam ao programa banda larga brasileiro. O REPNBL foi

criado para estimular a implantação, a ampliação e a modernização de redes de

telecomunicações que dão suporte a conexões à internet em banda larga por meio

de  desoneração  fiscal.  Essa  MP,  que  foi  transformada  em  projeto  de  lei  (PL

18/2012), aprovada pelo Senado Federal em agosto do mesmo ano, previa que as

empresas  que  investissem  em  projetos  de  implantação,  ampliação  ou

modernização de redes que suportam acesso à internet em banda larga poderiam

deixar de recolher impostos (IPI, PIS/PASEP e Cofins).

Segundo  Thales  Marçal,  gerente  de  projetos  da  secretária  de

telecomunicações do  MiniCom (2014)2,  em reportagem publicada pelo Ministério

das Comunicações, com os benefícios fiscais, muitas localidades que antes ficavam

fora do mapa das operadoras, por serem economicamente inviáveis, agora passam

2  MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. Regime de tributação em banda larga garante investimentos de 
R$ 7,9 bi. Brasília: matéria publicada em 22 de dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2014/12/regime-de-tributacao-em-banda-larga-garante-investimentos-
de-r-7-9-bi>. Acesso em: 10 jan. 2015
3  MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. Prazo para submeter projetos termina nesta terça (30). Brasília: 
matéria publicada em 29 Jun. 2015. Disponível em:<http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-
noticias/telecomunicacoes/35866-prazo-para-submissao-de-projetos-termina-nesta-terca-feira>.. Acesso em: 
26 jul. 2015 
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a  ser  consideradas  pelas  empresas.  Para  Marçal,  este  é  o  “resultado  mais

importante  do  REPNBL,  pois  vemos  que  se  trata  de  uma  política  pública  que

cumpre o seu papel, que é levar a internet a quem não tinha acesso”.  Em dois

anos, o REPNBL já conseguiu aprovar 1.048 projetos, que totalizam investimentos

da ordem de R$ 10,7 bilhões. José Gontijo (Diretor do Departamento de Indústria,

Ciência  e  Tecnologia  –  DEICT),  em  matéria  publicada  pelo  Ministério  das

Comunicações,  afirma  que  o  programa  cumpriu  seu  papel  de  ampliar  a

infraestrutura de telecomunicações no país, bem como o acesso da população à

internet. Para o diretor do DEICT,  “tem locais onde o REPNBL chegou que, do

ponto de vista da matemática das operadoras, não faria sentido investir. A partir do

momento  que  a  gente  reduziu  o  custo  da  infraestrutura,  tornou-se  atrativo”,

(MINICOM, 2015)3. Apesar do incetivo feito pelo REPNBL, as metas dos programas

de conexão banda larga não foram alcançados. 

No nosso entendimento,  existem problemas quanto a esse subsídio,  pois

embora o REPNL seja um subsídio destinado a um setor estratégico, tendo como

interior do Nordeste.

Outro ponto controverso contido no REPNBL trata da utilização dos fundos

públicos, que desvirtuam suas funções estabelecidas por lei, a exemplo do Fundo

de Fiscalização das Telecomunicações  (Fistel)  e  Fundo de Universalização dos

Serviços de Telecomunicações (Fust). Com esses fundos, criou-se a possibilidade

do  poder  Executivo  trocar  investimentos  privados  realizados  em  projetos,  ditos

“estratégicos” e camuflados de “interesse público”, por créditos tributários referentes

ao Fistel.  Essa medida vale  até  2018,  o  que equivale  que o governo deixa  de

aplicar pelo menos seis anos de arrecadação do Fistel para melhorar a fiscalização

do setor. Ainda sobre a distorção do uso de fundos públicos, mesmo visualizando

um cenário de indefinição sobre o dinheiro arrecadado pelo Fust, temos a pressão

das operadoras de telecomunicação para que este dinheiro seja utilizado em banda

larga. Não negamos a importância de utilizar o dinheiro do Fust para investimentos

com o serviço de banda larga, o problema está na não especificação da banda

3 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. Prazo para submeter projetos termina nesta terça (30). Brasília: 
matéria publicada em 29 Jun. 2015. Disponível em:<http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-
noticias/telecomunicacoes/35866-prazo-para-submissao-de-projetos-termina-nesta-terca-feira>.. Acesso em: 
26 jul. 2015 
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larga, como um serviço prestado em regime público, correndo o risco de termos,

assim, uma  possível liberação do dinheiro arrecado pelo Fust para investimentos

em regime privado. 

     Outras pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos, a exemplo da pesquisa

sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil – TIC

Domicílios e TIC Empresas, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, têm

indicado o  potencial  da  presença das tecnologias  e  da internet  no  Brasil.  Esta

pesquisa apresenta como resultado que em 2013, “quase a metade dos domicílios

brasileiros (49%) possuía computador,  enquanto 43% tinham acesso à Internet,

correspondendo a 27,2 milhões em números absolutos” (COMITÊ ..., 2014, p.34). A

pesquisa TIC Domicílios também vem indicando a enorme diferença na proporção

de lares com acesso à internet entre as diferentes regiões geográficas – enquanto

na região Sudeste o percentual é de 51% de domicílios com acesso, no Norte esta

proporção é de 26%. Estes números evidenciam o grande desafio do PNBL de

equalizar essas diferenças de acesso e conexão enquanto política pública.

De acordo com o Olhar  Digital4 (2015),  o  estudo realizado pela empresa

norte americana de internet Akamai afirma que  a internet brasileira tem velocidade

média de 3,4 Mbps no primeiro trimestre de 2015, o que a coloca em 89º lugar no

ranking mundial. Embora represente um aumento de 19% com relação ao trimestre

passado e de 29% com relação ao mesmo período de 2014, o resultado coloca o

Brasil abaixo da média global de 5,0 Mbps. Apenas 31% das conexões brasileiras

estão acima de 4 Mbps e apenas 0,5% das conexões do país superam 15 Mbps. 

Segundo o Ministério das Comunicações, com base nos dados da Anatel, a

banda larga móvel cresceu 735% em todo o Brasil, entre dezembro de 2010 e o

mesmo mês de 2014, passando de 20,6 milhões de acessos para 157,9 milhões.

Em quatro anos, o número de assinaturas do serviço cresceu 784% na região Norte

e 795% na região Nordeste. Este movimento foi mais intenso devido às políticas

públicas adotadas para o setor, sempre priorizando a redução das desigualdades

regionais. No Norte, o serviço passou de 1,3 milhão de acessos em dezembro de

2010  para  11,2  milhões  em  dezembro  de  2014.  Já  no  Nordeste,  o  total  de

4 OLHAR DIGITAL. Com média de 3,4 Mbps, internet brasileira fica em 89º lugar em ranking. Matéria 
publicada em 24 jun. 2015. Disponível em: <http://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/com-media-de-3-4-mbps-
internet-brasileira-fica-em-89-lugar-em-ranking/49359>. Acesso em: 26 jun 2015.

Plano de Trabalho do Estudante Pág. 18/26



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

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

assinaturas foi de quatro milhões para 35,9 milhões no período analisado5

A  rede  4G  é  a  mais  avançada  tecnologia  para  conexão  internet,  sendo

utilizada em tablets  e  smartphones com sinal  compatível,  a  partir  de  um plano

contrato de uma operadora de telefonia. O serviço no Brasil é operado por meio da

faixa  de  2,5  GHz  (gigahertz)  que  foi  leiloada  no  ano  de  2012  pela  Anatel.  O

segundo leilão da rede 4G ocorreu em setembro de 2014, permitindo a expansão

do serviço,  melhoria  da qualidade e inclusão de mais clientes.  Foram vendidas

faixas de 700 MHz (megahertz) para as operadoras de telefonia Claro, Tim e Vivo.

Essas  faixas  hoje  são  ocupadas  por  canais  de  TV  analógica,  mas  com  a

digitalização  desses  canais,  a  faixa  estará  disponível  para  ofertar  o  serviço  de

conexão 4G. Uma das obrigações das empresas vencedoras do leilão do 4G, por

exemplo, é ofertar a tecnologia de quarta geração em todas as cidades com mais

de 30 mil habitantes até dezembro de 2019. Porém, mesmo existindo pacotes de

dados 4G ofertados pelas operadoras de telecomunicações, o número de aparelhos

eletrônicos que utilizam a faixa  de 2,5 GHz ainda é de alto  valor  no mercado,

limitando assim o uso da rede 4G.

4. DISCUSSÃO

Nos últimos quatro anos observou-se um crescimento de pelo menos 80%

das residências conectadas com banda larga fixa. Passamos de 12,9 milhões de

acessos em maio de 2010 para  192  milhões de acessos no final  de 2014. Este

crescimento é resultado direto da execução das mais de sessenta ações previstas

no  documento  base  do  PNBL,  em seis  diferentes  dimensões,  mas  também de

importantes  ações complementares,  acrescidas ao PNBL durante  o governo  da

Presidenta Dilma. Apesar do crescimento do número de domicílios conectados, a

meta fixada para 2014 esteve longe de ser alcançada. O PNBL prometia conectar

35  milhões  de  domicílios,  mas,  fechou  o  ano  de  2014  com  22,9  milhões  de

conexões à internet banda larga. 

Conforme  definição  presente  no  relatório  da  ONU  para  a  Liberdade  de

Expressão, “a internet é um dos mais poderosos instrumentos deste século para

5 Fonte: http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/04/banda-larga-movel-cresceu-735-em-todo-brasil>. 
Acesso em: 01 ago. 2015.
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aumentar  a  transparência  relativa  ao  acesso  à  informação  e  para  facilitar  a

participação  ativa  dos  cidadãos  nas  sociedades  democráticas.  [...]  Como tal,  o

acesso à internet a todos os indivíduos, com mínima restrição de conteúdo, deve

ser uma prioridade para todas as nações” (ONU, 2011, apud, SENADO FEDERAL,

2014, p. 26). Assim, o acesso à internet possibilita a efetivação de diversos direitos

humanos  fundamentais.  Dessa  forma,  o  senador  Walter  Pinheiro  (AGÊNCIA

SENADO,  2014)  defende  que  o  acesso  à  internet  deve  ser  reconhecido  como

serviço  essencial  de  interesse  público,  o  que  consequentemente  promove  sua

universalização. No relatório de avaliação do PNBL, o senador e relator deste texto,

Anibal Diniz (SENADO FEDERAL, 2014), recomenda a reestruturação dos fundos

do  setor  de  telecomunicações  de  forma a  destinar  a  maior  parte  dos  recursos

recolhidos ao projeto de universalização da banda larga. E complementa, propondo

um projeto de universalização para ampliar a infraestrutura de telecomunicações

disponível no país, o que por um lado aumentará a competição neste segmento e,

por outro, facilitará a atração de investimentos privados em serviços, aplicações e

conteúdos  digitais.  A  universalização  da  banda  larga  pelo  poder  público

estabelecerá parâmetros mínimos de preço e de qualidade do serviço que balizarão

as demais ofertas ao consumidor. 

Outro fator que impede a universalização da banda larga são as restrições

orçamentárias. É necessário investir na infraestrutura para disponibilizar o serviço

de conexão à internet, porém, com um menor valor de investimentos públicos e

privados,  devido  à  inflação  presente  no  país  no  momento,  e  os  limites

orçamentários no setor de telecomunicações, ainda haverá zonas sem conexão ou

com conexão fraca ou inutilizável. A política de banda larga deve ser revisada e

colocar a conexão à internet com qualidade e de forma acessível a todos como

questão central, ser encarada como direito fundamental do cidadão e promotora do

crescimento econômico do país.  As desigualdades entre  as regiões geográficas

brasileiras é fato conhecido e alvo de muitas políticas públicas formuladas pelo

governo federal, contudo, em sua versão inicial, o PNBL não apresentou formas de

enfrentar  este  problema.  A  definição  de  critérios  para  distribuir  os  recursos

destinados ao PNBL, entre as regiões brasileiras, poderá reduzir aceleradamente

as desigualdades regionais.
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Dados da consultoria  da  empresa  norte-americana Akamai  aponta  que  o

Brasil está em 89° lugar no ranking mundial com velocidade de internet média de

3,4  Mbps.  É  um  resultado  preocupante,  pois  mostra  que  apesar  das  politicas

públicas em vigor no país e dos domicílios já conectados à banda larga, a qualidade

do serviço está longe de ser a ideal.  Esses dados reforçam as falhas do PNBL e

acabam por levar a um questionamento: Será que até 2018 o Brasil terá conexões

de 25 Mbps? Diante de tanto fracasso, o que aconteceu para que essa política não

avançasse? 

Outra dúvida referente ao programa são as ações destinadas às conexões

de internet nas escolas, principalmente nas escolas rurais. Atualmente são poucas

as escolas que têm um serviço de internet de qualidade; muitas vezes tal serviço

chega as mesmas, apenas para atender as demandas de uso administrativo, pois a

rede oferecida não é suficiente para que seja disponível para as demais demandas

da escola – com acesso para alunos e professores nas suas práticas pedagógicas.

No relatório de avaliação do PNBL, o relator afirma que  o serviço de acesso à

internet prestado às escolas públicas, “na maior parte dos casos com velocidades

de 1 Mbps ou 2 Mbps, são insuficientes para as demandas atuais de interatividade

que os projetos pedagógicos exigem” (SENADO FEDERAL, 2014, p. 48). E sugere

como proposta para o PNBL que as velocidades mínimas a serem oferecidas às

escolas sejam de 30 Mbps a até 100 Mbps, a variar de acordo com o número de

alunos matriculados, mantendo-se como parâmetro mínimo a taxa de transmissão e

60 kbps por aluno. 

         Apesar dos questionamentos, as conexões de banda larga móvel mostraram

um resultado positivo, principalmente para as regiões norte e nordeste. Porém, uma

medida das empresas de telecomunicações acabou por  frear  os acessos. Após

utilizar  o  pacote  de  dados  oferecidos  como  franquia,  o  usuário  tem  a  internet

cortada, não mais reduzida para a velocidade mínima de 32 kbps. Para voltar a

acessar, ele tem a opção de pagar mais pelo serviço, ou seja, comprar mais uma

franquia de dados. Ou seja, mais uma atitude que limita a qualidade das conexões

da internet brasileira. Segundo a coordenadora institucional da PROTESTE, Maria

Inês Dolci:

a estratégia de cortar a conexão se não houver a contratação de
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novo pacote de dados representa a penalização dos consumidores
de menor renda, e o Ministério das Comunicações não poderia fazer
vista  grossa  para  o  caminho  desviado  da  universalização  e
modicidade tarifária que a banda larga vem trilhando. (PROTESTE,
2014) 

        Para concluir, podemos dizer que apesar dos esforços com a implantação de

políticas públicas para o serviço de conexão a banda larga no país, ainda temos um

cenário que se apresenta com um serviço lento, caro e para poucos. Isto é, no país,

embora tenhamos índices que apontem para o avanço do serviço de conexão, para

a maioria do território brasileiro, este continua a ser restrito a algumas regiões, com

qualidade insuficiente e com preços exagerados. 

Nesta pesquisa, identificamos que o PNBL foi uma das principais políticas de

conexão a banda larga no país, apresentando como objetivo massificar a banda

larga, acelerar o desenvolvimento econômico e social, promover a inclusão digital,

entre outras aspirações de cunho social. Embora esta política deva ser considerada

uma iniciativa fundamental, principalmente para que o país pudesse avançar nos

desafios postos ao serviço de conexão a panda larga, o PNBL apresentou lacunas

que comprometeram a efetividade dos seus objetivos.

              Ocorre  que,  para  se  consegui  alcançar  tais  objetivos,  é  preciso  o

entendimento de que o serviço de conexão de banda larga é um serviço essencial,

tal como o de água e energia. Dessa forma, ele precisa ser prestado em regime

público ou misto. O que percebemos é que este tem sido um serviço desenvolvido

no Brasil, essencialmente, por regime privado, o que dificulta que o governo possa

exigir  que  as  metas  e  os  objetivos  sejam cumpridos.  Ou  seja,  o  governo  não

consegue  exigir  que  empresas  privadas  cumpram  metas  estabelecidas  para

politicas públicas,  devido aos  lobbies criados por  essas empresas em todas as

instâncias de governo.

                O que observamos é que o governo tentou fazer com que as metas fossem

atingidas, firmando acordos e termos de compromissos com as empresas, porém,

muitos desses documentos apresentam falhas e brechas, que deixam a cargo da

própria  empresa  a  sua  fiscalização.  Quanto  à  universalização  do  serviço,  tais

termos e compromissos também deixaram a desejar, pois, na maioria das vezes,

apenas  preveem  que  as  operadoras  atendam  “as  localidades  sedes”  dos

municípios. Enquanto isso, os lugares mais remotos ou de difícil acesso, continuam
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sem o direito à comunicação garantido. 

        Frente a tudo isso, entendemos que não podemos deixar de considerar sobre

o papel central que a internet ocupa hoje na sociedade. Por ela, cada vez mais, são

fortalecidas as relações econômicas, politicas e sociais. No entanto, as políticas

públicas nessa área têm sido políticas de governo, e não políticas de Estado, pois o

que se observa é que quando muda o governo, muda todas as estratégias, e, acima

de tudo, o serviço de internet não é considerado um serviço essencial em nosso

país.

                Vale reforçar que esta é uma pesquisa que traz dados sobre os anos 2011-

2014,  e  que  o  direcionamento  para  as  políticas  públicas  para  o  setor  de

telecomunicações  pode  sofrer  outras  modificações  nos  próximos anos,  ou  nos

próximos governos, principalmente, a depender das diretrizes e opções adotadas

pelo governo. 

       Por fim, queremos reforçar a  importância da universalização do serviço de

internet de banda larga. O que se deseja para a sociedade brasileira é o serviço de

banda larga enquanto um direito, devendo estar disponibilizado para o conjunto de

cidadãos de todas as regiões do país, seja na zona urbana, seja na zona rural, de

forma qualitativa e em condições isonômicas. E sendo este um direito, é exigido do

Estado ações mais efetivas a fim de garanti-lo.
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Mapeamento das ações relacionadas à conexões de banda larga no país e escrita
do relatório final da pesquisa.

7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES

Reuniões do GEC – Grupo de pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias
da UFBA. De março à maio de 2015 na Faculdade de Educação da Universidade
Federal da Bahia
Digitalia Campus Hacker — Regulamentação do Marco Civil da Internet no dia 11
de junho de 2015 no auditório  da Faculdade de Comunicação da Universidade
Federal da Bahia
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V Fórum da Internet no Brasil – CGI.br. De 15 a 17 de julho de 2015 no Fiesta
Convention Center, Salvador – Bahia.

8. DIFICULDADES ENCONTRADAS / CAUSAS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERÁ-LAS

A maior dificuldade foi desfocar do Programa Nacional de Banda larga. O problema
foi resolvido após as orientações com a professora com a releitura do projeto de
pesquisa e do plano de trabalho do estudante.

Salvador, _______ de_____________  de 2015.

Estudante Orientador (a)

Secretaria do Programa
Rua Basílio da Gama, 06. Canela.
Salvador – BA. 40.110-040.
Tel.: 71 3283-7968  Fax: 71 3283-7964
E-mail: pibic@ufba.br
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