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RESUMO 

O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) foi instituído em 12 de maio de 2010, 
a partir do decreto n.º 7.175/2010, com objetivo principal de massificar o acesso de 
Banda Larga no país, incluindo regiões distantes dos centros urbanos e 
economicamente vulneráveis. Frente a esse programa, nesta pesquisa, que tem 
por título “Políticas públicas para banda larga no “governo Dilma”: potencialidades 
para conexão das escolas do campo”, buscamos analisar as políticas de conexão 
internet em banda larga, propostas pelo governo Dilma Rouseff, para entender seus 
processos de elaboração e de implementação, e em que medida apresentam 
potencialidade para a universalização da conexão das escolas do campo. Para 
tanto, as nossas escolhas metodológicas se desenvolveram a partir dos 
mapeamentos e leituras dos documentos oficiais referentes ao programa, suas 
repercussões na sociedade, bem como coleta de informações e de materiais que 
estão disponíveis na web e que nos oferecem subsídios para o entendimento e 
contextualização do PNBL, a saber: artigos científicos, documentos e notícias de 
órgãos do governo, revistas eletrônicas, relatórios diversos, conteúdo jornalístico, 
dentre outros. Até o momento podemos perceber que as conexões em banda larga, 
no Brasil, têm avançado, mas o PNBL, principal programa para esse fim, vem 
apresentando problemas em sua implementação, conforme apontado nos relatórios 
analisados até o momento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O Programa Nacional de Banda Larga foi lançado em maio de 2010 com 

objetivo de ampliar os acessos à Internet de alta velocidade no país. Embora os 

acessos tenham crescido desde então, mais da metade dos domicílios brasileiros 

permanece desconectada. A Presidenta Dilma Rousseff tratou esse tema com 

prioridade em sua campanha e se comprometeu com a universalização do acesso 

à banda larga. A concepção e implementação do PNBL previa ter a participação 

social como um de seus pilares, assim como ocorreu com o Marco Civil da Internet. 

 Durante o período de agosto a dezembro de 2014, esta pesquisa foi 

desenvolvida por outra bolsista. Nesse período, algumas ações foram realizadas, 

tais como, aproximação e mapeamento dos documentos oficiais sobre o Programa 

Nacional de Banda Larga (PNBL). Em janeiro de 2015, iniciei as atividades na 

pesquisa, substituindo a bolsista anterior, e para dar continuidade às ações, foi 

necessário me debruçar nos materiais que foram mapeados, para, então, 

compreender o contexto da pesquisa. A pesquisa “Políticas públicas para banda 
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larga no 'governo Dilma': potencialidades para conexão das escolas do campo” tem 

como objetivo principal “analisar as políticas de conexão internet em banda larga, 

propostas pelo governo Dilma Rouseff, para entender seus processos de 

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

a universalização da conexão das escolas do campo”. 

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

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

instituíram o Programa Nacional de Banda Larga, compreender quais os principais 

órgãos, instituições e setores que estão vinculados com essa política pública, suas 

funções, poderes, atribuições, competências legais, etc. Iniciei pelas análises de 

relatórios de avaliação do PNBL, as regras e obrigações de atendimento do serviço 

pessoal móvel, as considerações sobre a implantação do PNBL, feitas por 

instituições e pela sociedade civil; depois, fui buscar a base do programa, decretos, 

resoluções etc.  

 Este mês me dediquei à familiarização com a pesquisa. Busquei entender o 
que era o Programa Nacional de Banda Larga, ver quais regiões já estão sendo 
atendidas pelo programa ou por suas ações complementares e ver as falhas do 
programa até o momento. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O percurso metodológico dá prosseguimento às ações desenvolvidas pela 
bolsista anterior. Dessa forma, buscamos fazer, a princípio, leitura dos materiais 
coletados pela mesma, e em paralelo buscar outros documentos oficiais que nos 
dão subsídios para entendimento e contextualização do PNBL, e que estão 
disponíveis na web, tais como: artigos científicos, documentos e notícias de órgãos 
do governo, revistas eletrônicas, relatórios diversos, conteúdo jornalístico, dentre 
outros. 

 

3. RESULTADOS 

 O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) foi instituído em 12 de maio 

de 2010, a partir do decreto n.º 7.175/2010, com objetivo principal de “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 
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computadores até 2014” (BRASIL, 2010). O PNBL foi dividido em duas etapas. Na 

etapa inicial, o objetivo principal do programa foi a disponibilidade de infraestrutura 

e o desenho de uma política produtiva e tecnológica compatível. Na etapa seguinte, 

o foco estava direcionado à promoção de conteúdos digitais, aplicações e serviços. 

A partir dessas etapas deveriam acontecer ações em seis dimensões diferentes: 

1. normas de infraestrutura; 

2. regulação de serviços; 

3. incentivos fiscais e financeiros; 

4. política produtiva e tecnológica; 

5. rede nacional; 

6. conteúdos e aplicações. 

 Segundo o relatório de avaliação do PNBL, elaborado pelo 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. 

 Para implementação do programa, em 2010, 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, para definir as ações, 

metas e prioridades do programa; acompanhar e avaliar as ações de 

implementação do programa. Para o acompanhamento das ações, também foi 

designado ao CGPID publicar relatório anual das ações, metas e resultados do 

PNBL, como forma de monitoramento da política. Porém, segundo Anibal Diniz 

(2014, p. 30), nenhuma dessas ações vem sendo cumprida, pois o CGPID 

encontra-se inativo.  

         Outro documento analisado, que nos ajudou a compreender sobre o PNBL 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 



 

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

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

Plano de Trabalho do Estudante  Pág. 5/11 

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 de implementação do Programa, outro órgão que está 

relacionado ao mesmo é a TELEBRÁS, que se caracteriza por ser uma operadora 

que regulariza as ações das empresas privadas, parceiras ou não da União, sobre 

as ações e serviços de implantação e de acessos, e que está vinculada ao 

Ministério das Comunicações. É de responsabilidade da Telebrás: “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, 2010). 

 Em regiões onde o setor privado se nega a fornecer o serviço de banda 

larga, a TELEBRÁS possui o dever de intervir para garantir a estrutura e o acesso à 

internet. Ou seja, funciona como executante das deliberações do sistema CGPID. 

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 

está submetido às políticas deliberadas pelo CGPID e pela TELEBRÀS. 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. 

 O Senador Anibal Diniz (2013, p. 19), relator do documento que avalia o 

PBNL, afirma que, até o presente momento, o Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações Estratégicas (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 controle 
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desse satélite seja realizado no Brasil em estações localizadas em áreas militares, 

sob a coordenação da Telebrás e do Ministério da Defesa. Esse projeto ainda está 

em fase de execução, com previsão de entrega em 2016. A proposta é que com 

esse projeto se 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 em longo prazo. A falta de repasse de recursos à TELEBRAS pode 

impedir o lançamento do satélite na data prevista, causando enormes prejuízos à 

administração pública. 

 Ainda, entre os documentos analisados, destacamos o Plano de Banda 

Larga Popular e o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda 

Larga (REPNBL) – estudados a partir da Lei nº 12.715 de 17 de setembro de 2012. 

Estes se constituem como ações complementares e desenvolvidas em parceria 

com o setor privado. Sobre o Plano de Banda Larga Popular, este é um serviço de 

conexão à internet oferecido em 4.523 municípios com termos de compromissos 

firmados com as concessionárias do setor de telecomunicações em junho de 2011, 

que representaram uma grande mudança nos rumos do PNBL, ao incluir o setor 

privado no PNBL, buscando maior disseminação de domicílios conectados à 

internet.Por causa da crescente demanda por conteúdos e aplicativos digitais, as 

condições de oferta dos referidos planos ficaram defasadas. De acordo com as 

condições vigentes, as concessionárias oferecem velocidade de 1 Mbps, com 

franquia de 1 GB, se o serviço for prestado pelo Serviço de Comunicação 

Multimídia (SCM), ou de 300 megabytes se o serviço for prestado pelo Serviço 

Pessoal Móvel (SMP). Ambas as ofertas têm o preço de R$ 35,00. Assim, Anibal 

Diniz (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 ainda afirma que as entidades de defesa dos consumidores, 

reiteradamente, reclamam que o serviço é pouco divulgado para a população, 
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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.  

 Em relação ao 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. “Com os 
benefícios fiscais, muitas localidades que antes ficavam fora do mapa das 
operadoras, por serem economicamente inviáveis, agora passam a ser 
consideradas pelas empresas. 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” (MARÇAL, 2014). 

 

4. DISCUSSÃO 

 Houve extraordinários avanços em relação à inclusão digital dos cidadãos 

brasileiros nos últimos quatro anos. Observou-se um crescimento de pelo menos 

80% das residências conectados com banda larga fixa. Este crescimento é 

resultado direto da execução parcial e total não apenas 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 de domicílios conectados à internet, a meta fixada 

para 2014 que era de 35 milhões de domicílios conectados à banda larga fixa, 

continua longe de ser alcançada. Notícia publicada pelo site do BBC Brasil, em 

novembro de 2014, afirma que o Brasil deve ultrapassar o Japão e se tornar o 

quarto país com maior população de internautas do mundo. Esses dados foram 

analisados pela consultoria de tecnologia eMarketer. Entretanto, é preciso destacar 

que esse forte crescimento foi impulsionado pela presença dos dispositivos móveis 

mais baratos que possuem conexões via banda larga. Ainda esta pesquisa indica 

que o país deve se manter como o quarto maior usuário da web ao menos até 

2018, quando deverá alcançar cerca de 125,9 milhões de internautas. Outras 

pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos, a exemplo da TIC Domicílio, 

desenvolvida pela Cetic.br, 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 
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 43% tinham acesso à Internet, correspondendo a 27,2 milhões em números 

absolutos” (CETIC.BR, 2013, p.34). A pesquisa TIC Domícilio também vem 

indicando a enorme diferença na proporção de domicílios com acesso à internet 

entre as diferentes regiões geográficas – enquanto na região Sudeste o percentual 

é de 51% de domicílios com acesso, no Norte a proporção é de 26%. Estes 

números nos mostra o grande desafio do PNBL  de equalizar essas diferenças 

enquanto política pública. 

 Conforme definição presente no relatório da ONU para a Liberdade de 

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

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” (SENADO FEDERAL, 2013, p. 26). 

Assim, o acesso à internet possibilita a efetivação de diversos direitos humanos 

fundamentais. Dessa forma, o senador Walter Pinheiro (SENADO NOTÍCIAS, 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 (2013), 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. 

         A política de Banda Larga deve ser revisada e colocar a inclusão digital 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 
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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. A revisão do PNBL deve resgatar as ações que haviam 

sido planejadas em 2010, mas que foram esquecidas ao longo de sua implantação. 
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

Nenhuma. 

 

7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES 

Ainda não tive a oportunidade de participar das reuniões do GEC, pois comecei a 
pesquisa no período de férias. 

 

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

A maior dificuldade foi entrar em contato com o tema da pesquisa. Como só tenho 
um mês de pesquisa, tive que analisar o material encontrado pela outra bolsista, 
buscar novos conteúdos que pudessem auxiliar e somar na pesquisa. 
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Salvador, 05 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

Estudante  Orientador (a) 
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