
Bem DISTANTE da rede mundial

Segundo uma recente pesquisa, 75% da população rural nunca acessou a internet, o que esclarece
o grau de  exclusão digital.  Umas das  explicações  é  que a maioria das  tecnologias  de  acesso
disponíveis nas cidades, como cabo, ADSL e 3G, nem chegaram ao campo

Rogério Calsavara, coordenador de Planejamento da Associação Brasileira de Telecomunicações
Rurais (Abrater)

A revolução  industrial  marcou  um  período  de  intenso  crescimento  econômico  do  mundo  e
representou  um  marco  de  ruptura  no  desenvolvimento  da  humanidade.  Porém,  tal  salto  de
desenvolvimento só foi possível acompanhado da revolução da educação, com a alfabetização em
massa da população para prover às pessoas o conhecimento necessário para acompanhar a evolução
das  máquinas.  Atualmente,  pode-se  fazer  um  paralelo  com  aquela  situação.  A revolução  da
tecnologia da informação está transformando a economia mundial e a sociedade humana com uma
velocidade acelerada, porém, assim como a alfabetização foi necessária àquela época, atualmente é
a conexão à internet o item essencial para acompanhar os novos tempos. Sem ela, as pessoas ficam,
literalmente, à margem da sociedade da informação, ficando prejudicadas nas suas relações pessoais
e profissionais. E tal constatação também é válida quando se trata de países, pois é necessário uma
população  altamente  conectada  à  internet  para  que  o  país  seja  um  participante  relevante  na
economia mundial e na sociedade global.

Felizmente, o Governo brasileiro reconhece a importância da internet no mundo globalizado de hoje
e tem feito esforços para baratear a compra dos terminais de acesso pela população (computadores,
smartphones e tablets), bem como melhorar a infraestrutura de telecomunicações e reduzir os preços
dos planos de acesso à internet oferecido pelas empresas. Os principais esforços do Governo com
esse intuito têm como foco as áreas urbanas, dado a quantidade muito maior de pessoas atingidas.
Mas  as  áreas  rurais  não  podem ser  esquecidas  nesse  processo.  Apesar  da  intensa  urbanização
ocorrida no Brasil, ainda há mais de 15% da população brasileira vivendo no campo. Além de ser
um percentual relativamente elevado, tal contingente representa quase 30 milhões de pessoas, mais
do que o triplo da população da Suécia, por exemplo, e semelhante à população da Venezuela. Em
termos econômicos, mais de 20% de toda a riqueza gerada no país está direta ou indiretamente
ligada  à  área  rural.  Milhões  de  pessoas  e  bilhões  de  reais  em riqueza  gerada:  as  áreas  rurais
precisam de conexão à internet tanto quanto as zonas urbanas.

No entanto, se nas áreas urbanas a proporção da população que conta com algum tipo de acesso à
internet  já  é  muito abaixo da desejada,  nas  áreas  rurais  a  situação é  crítica.  Segundo a última
pesquisa do Comitê Gestor da Internet (CGI.br), 75% da população rural nunca acessou a internet
sequer uma vez na vida,  o que mostra o grau de exclusão digital  a que a população rural está
atualmente submetida. E, embora os motivos para tal índice extremamente alto de falta de acesso à
internet  sejam variados,  apenas  dois  se  destacam como os  principais:  custo  elevado e  falta  de
disponibilidade do serviço, sendo que, ao contrário do que ocorre nas áreas urbanas, onde o custo
elevado é apontado como o principal problema, nas áreas rurais o principal motivo para a falta de
acesso é mesmo a falta de disponibilidade do serviço, ficando o custo elevado com o segundo lugar.



Custo e indisponibilidade de tecnologias — Na verdade, o problema principal é mesmo o custo
do serviço, pois a disponibilidade existe, mesmo nas áreas rurais mais remotas. A ideia de que não
há  disponibilidade  do  acesso  à  internet  nas  áreas  rurais  ocorre  porque  quando  pensamos  em
tecnologias de acesso, pensamos logo nas conexões via cabo, ADSL e 3G. E essas realmente não
estão disponíveis nas áreas rurais. Mas muitos se esquecem dos provedores via rádio, que, através
de antenas adequadas, conseguem prover o acesso à internet a distâncias consideráveis das cidades.
Mas mesmo essa tecnologia tem o seu alcance limitado. No entanto, a conexão via satélite está
disponível em qualquer ponto do território nacional e até mesmo no mar. O problema é que o seu
custo  é  extremamente  elevado,  não  só  pelo  equipamento  necessário,  mas,  principalmente,  pela
mensalidade. O acesso à internet via satélite com a velocidade de 256 kbps, por exemplo, custa
cerca de R$ 500 por mês e ainda tem uma franquia de consumo de dados relativamente pequena.

Depois do satélite, a tecnologia que tem maior alcance é o acesso via rádio oferecido por pequenos
e médios provedores. O investimento inicial em equipamentos para o consumidor poder ter acesso
ao serviço é bastante acessível e a mensalidade é a mesma cobrada na cidade.  Mas tal  serviço
depende do interesse dos provedores em ofertá-lo nas áreas rurais, pois para isso são necessários
investimentos relativamente elevados do provedor em equipamentos, antenas, torres e repetidores
de sinal e o provedor só irá fazê-lo caso haja uma quantidade de clientes suficientes para viabilizar
economicamente a oferta do serviço. Caso contrário, mesmo sendo viável tecnicamente, por razões
econômicas o provedor se limitará a atender somente os clientes dentro da área urbana.

Uma alternativa que possibilita o acesso à internet usando a infraestrutura existente das redes de
telefonia celular são os amplificadores de celular, equipamentos que ligados à uma antena adequada
amplificam o  sinal  da  operadora  e,  assim,  possibilitam o  uso  da  internet  3G  em locais  mais
distantes, onde não é possível usar o serviço apenas com o modem. Algumas empresas vendem o
amplificador de celular já em um kit contendo o amplificador, a antena e todos os demais itens
necessários em uma mesma caixa, que pode ser enviada pelo correio comum e é de fácil instalação,
facilitando em muito o acesso à internet para quem não está muito distante de alguma cidade ou de
uma torre de telefonia celular.

Por  fim,  nas  áreas  rurais  imediatamente  vizinhas  às  áreas  urbanas,  eventualmente  é  possível
conseguir  o  acesso  à  internet  3G diretamente  do modem,  sem necessidade  do amplificador  de
celular,  mas  dificilmente  se  consegue  uma velocidade  aceitável,  pois  a  velocidade  de  conexão
diminui  à  medida  que  a  distância  da  torre  da  operadora  aumenta.  Resumindo,  as  alternativas
atualmente existentes para a conexão à internet nas áreas rurais são o satélite, o provedor via rádio e
o 3G, sendo que este pode ter seu alcance muito aumentando se o cliente usar um kit amplificador
de celular.

Iniciativas  do  Governo  — E  como  as  iniciativas  governamentais  podem facilitar  o  acesso  à
internet  do  morador  do  campo?  Há  muitas  iniciativas  do  Governo  nesse  sentido,  sendo  os
telecentros rurais e o programa Gesac os de maior impacto até o momento, mas não são soluções
definitivas do problema e nem se pretendem a tanto. Atualmente, as maiores esperanças estão no
Programa Nacional da Banda Larga (PNBL) e na faixa de 450 MHz.

O PNBL visa oferecer links de internet a preços reduzidos no atacado, ou seja, para os provedores
de internet. Com preços menores, obviamente torna-se viável economicamente aos provedores via
rádio atender a clientes mais distantes da área urbana, pois o provedor pode manter o preço cobrado



do cliente  rural  e  compensar  o  aumento de  custo  em equipamentos,  com a  queda do custo da
conexão comprada pelo provedor. Ou seja, apesar de o PNBL ter como objetivo final a queda do
preço do acesso à internet nas áreas urbanas, também é possível que se aumente a cobertura das
áreas  rurais.  No  entanto,  é  importante  salientar  que  o  atendimento  do  consumidor  final  rural
dependerá do interesse dos provedores de internet via rádio de aumentarem a sua cobertura.

O principal problema para o campo não ter acesso à internet é o alto custo deste serviço, que pode
chegar à mensalidade de R$ 500, pois a disponibilidade de tecnologias existe mesmo nas áreas
rurais mais remotas

Já o leilão da faixa de 450 MHz prometia ser a maior iniciativa do Governo para a universalização
do acesso à internet no campo, pois as características técnicas desta frequência são muito favoráveis
às telecomunicações rurais e o próprio Governo afirmava que a faixa de 450 MHz seria usada para
prover  o  acesso  à  internet  no  campo.  No  entanto,  já  no  edital  do  leilão,  as  regras  não  foram
favoráveis a esse objetivo. A Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel) abriu uma consulta
pública sobre o leilão da faixa de 450 MHz e a quase totalidade das contribuições defendiam um
leilão dividido por muitas áreas, onde cada ganhador seria responsável por um DDD, por um estado
ou, no máximo, por uma região. No entanto, ao contrário do desejo da maioria, a faixa de 450 MHz
foi leiloada sem nenhuma divisão, ou seja, o ganhador da faixa teria que atender a totalidade do
território nacional. Obviamente tal regra excluiu da disputa os pequenos e médios provedores de
internet  via  rádio,  que  são  os  que  poderiam fazer  um melhor  uso  da  faixa  de  450 MHz para
efetivamente atender as áreas rurais.

Segundo o edital, caso não houvesse interessados na faixa de 450 MHz nas condições propostas, aí
sim a faixa seria dividida por áreas que seriam vendidas de forma vinculada com as faixas de 2,5
GHz,  que  serão usadas  para o 4G (tecnologia  que permite  velocidades  de conexão de até  100
Mbps). Os ganhadores das faixas de 2,5 GHz seriam responsáveis por atender as zonas rurais das
suas áreas com a tecnologia de 450 MHz. O leilão ocorreu nos dias 12 e 13 de junho e todas as
operadoras  de telefonia celular  arremataram faixas  de  2,5 GHz e,  segundo as  regras  do leilão,
ficaram com a obrigatoriedade de atender as áreas rurais da seguinte forma:

- a Claro tem que atender a área rural de toda a região Norte, da Bahia e da área de registro (DDD) 
11 e 12 
- a Vivo tem que atender toda a região Nordeste, exceto a Bahia, de Minas Gerais e do estado de 
São Paulo, exceto as áreas de registro 11 e 12 
- a TIM é responsável pelo atendimento da área rural de Santa Cataria, do Paraná, do estado do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo 
- a Oi tem que atender a área rural do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Distrito Federal, do Mato 
Grosso do Sul e do Mato Grosso,

Segundo Calsavara, as maiores esperanças hoje para que o campo tenha acesso à internet estão no
Programa Nacional da Banda Larga (PNBL) e na faixa de 450 MHz



A princípio pode-se pensar que essa solução é melhor do que se as faixas de 450 MHz ficassem
divididas entre milhares de pequenos e médios provedores de internet, já que, inegavelmente, as
grandes  operadoras  de  telefonia celular  têm muito  mais  capacidade de investimento do que os
provedores. Porém, é importante frisar que, no caso dos provedores, o atendimento das áreas rurais
usando a tecnologia de 450 MHz é comercialmente viável, ou seja, é um bom negócio. Já no caso
das grandes operadoras, mesmo que não haja prejuízo atendendo as áreas rurais, esse serviço é
muito menos rentável do que atender as cidades com o 4G, usando a tecnologia de 2,5 GHz, que é o
que as operadoras realmente têm interesse. As obrigações rurais são, como o próprio nome colocado
no edital  das  frequências  afirma,  uma obrigação.  Ou seja,  muito provavelmente será objeto de
protelamento e  tentativas de renegociação das  grandes  operadoras junto ao Governo,  e,  se  não
houver pulso firme por parte do Governo, tais obrigações não serão cumpridas.

Além disso, tais obrigações são muito menos abrangentes do que sugere o Segundo Calsavara, as
maiores esperanças hoje para que o campo tenha acesso à internet estão no Programa Nacional da
Banda Larga (PNBL) e na faixa de 450 MHz Divulgação simples termo “atendimento das áreas
rurais”. Segundo o edital, a área de cobertura se limitará a 30 quilômetros de distância das cidades
e, segundo o cronograma, apenas em 2015 atingirá 100% dos municípios brasileiros. E como será
essa conexão? Velocidade de 256 kbps com uma franquia de 250 MB. Para efeitos de ilustração, a
conexão à internet que as operadas serão obrigadas a oferecer a todos os municípios brasileiros até
2015, desde que o cliente não esteja a mais de 30 quilômetros de distância da cidade, terá uma
velocidade e uma franquia que permitirá a esse cliente fazer o download de um filme de qualidade
baixa e só. Com apenas um filme a franquia já será atingida. E esse filme demorará cerca de 2 horas
e 10 minutos para ser baixado.

E quem mora a mais de 30 quilômetros das cidades? Esses ainda poderão contar com os serviços de
satélite, dos provedores via rádio que se dispuserem a atender a essa distância e dos amplificadores
celulares, se a topografia for favorável. Caso não seja possível a utilização dos amplificadores de
celular, nenhum provedor de internet via rádio ofereça o serviço e o cidadão não possa arcar com os
elevados  custos  do  acesso  via  satélite,  restará  a  esse  cidadão  apenas  se  conformar  com a  sua
situação de exclusão digital, com todas as consequências negativas que advêm dessa situação e que
só tendem a agravar com o passar do tempo.
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