
Recomendação de políticas

Acesso possível 
e global



A oportunidade

A internet oferece muitos benefícios sociais, econômicos e 
educacionais para aqueles que têm acesso a ela. Atualmente, existem 
cerca de 3,4 bilhões de pessoas com conexão de internet - um pouco 
menos de metade da população do mundo.

Hoje em dia, os governos de todo o mundo reconhecem que, para 
que todos os cidadãos aproveitem ao máximo os benefícios e as 
oportunidades prometidas por uma nova geração de serviços de 
nuvem inovadores, o acesso de baixo custo à Internet de banda larga 
é essencial. Há uma urgência adicional para muitos países, porque o 
acesso à Internet a preços acessíveis é um pré-requisito para alcançar 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) adotados pelas 
Nações Unidas em 2015.

O desafio

À medida que os serviços baseados em nuvem se tornam cada vez 
mais centrais para a nossa vida cotidiana, a necessidade de uma 
conexão de banda larga robusta, global e acessível se torna ainda 
mais crítica. E embora o acesso à Internet seja a norma para mais de 
3 bilhões de pessoas ao redor do mundo, lacunas significativas ainda 
existem em muitos países.

Por exemplo, a penetração da internet é de quase 100 por cento na 
Coréia, Qatar e Arábia Saudita, mas é de menos de 2% em uma série 
de países africanos subsaarianos. Sem medidas específicas para 
aumentar o acesso, apenas 16% das pessoas que vivem nos países 
mais pobres do mundo e apenas 53% da população mundial total 
estarão conectadas à internet em 2020. A esse ritmo, o acesso 
universal à Internet em países de baixa renda não será possível até 
2042, doze anos após a data-alvo estabelecida nos ODSs.
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Recomendação de políticas

Programas que ampliam o acesso à Internet são vitais. Iniciativas tais 
como a Aliança para uma Internet Acessível, a Comissão de Banda 
Larga para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e o 
projeto Global Connect do Departamento de Estado dos EUA estão 
ajudando os formuladores de políticas a entender por que razão 
alguns países conseguiram tornar o acesso à Internet mais acessível 
e o que eles podem fazer para criar mercados de banda larga abertos 
e competitivos em seus próprios países. Políticas de remoção de 
obstáculos que limitam as oportunidades de acesso também são 
importantes. As medidas que os governos podem tomar para tornar 
o acesso mais acessível incluem:

Gestão do espectro. A maioria do tráfego de dados sem fio do 
mundo flui sobre ondas de rádio não licenciadas cujos custos são 
drasticamente mais baixos que no espectro licenciado. Isso ocorre 
porque não há nenhum leilão ou taxa de licenciamento que deva ser 
levado em conta no modelo de negócios de um operador. Enquanto 
o espectro exclusivamente licenciado é importante, os responsáveis
pela elaboração de políticas devem trabalhar para abrir novas faixas
de frequências para uso licenciado e não licenciado. Os formuladores
de políticas devem também assegurar que qualquer espectro
licenciado em regime de exclusividade seja realmente implantado via
políticas de através de “use ou perca-o”. Os reguladores do espectro
também devem adotar políticas para facilitar o compartilhamento
do espectro que é de alguma forma subutilizado, tal como o espaço
em branco de TV, uma abordagem que está sendo usada com sucesso
em muitos países em desenvolvimento.

Financiamento. Muitos governos têm restrições sobre investimentos 
estrangeiros diretos em telecomunicações, comunicações móveis 
e infraestrutura de banda larga, bem como outras políticas de 
investimento que colocam efetivamente barreiras no caminho dos 
empresários dispostos a entrar no mercado. Políticas que incentivem 
as parcerias público-privadas e reconheçam as necessidades de 
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estruturação de instituições de financiamento são necessárias para 
facilitar o acesso ao capital.

Tributação. Em muitos países, o acesso à banda larga é tributado 
como um artigo de luxo. Isto é contraproducente porque reduz, 
simultaneamente, o investimento em infraestrutura e aumenta 
o custo de acesso. Isso contribui para o aumento das diferenças
econômicas e sociais. Os formuladores de políticas devem adotar
políticas fiscais que estimulem o investimento rápido e a adoção de
soluções de conectividade e que otimizem os regimes de tributação
para alcançar as metas de conectividade.

Regulação geral das telecomunicações. Os formuladores 
de políticas devem adotar políticas de telecomunicações que 
minimizem a regulamentação desnecessária de serviços e 
estimulem a concorrência, suportando ao mesmo tempo os objetivos 
subjacentes de acesso e adoção. Por exemplo, reformar os fundos 
do serviço universal para incorporar o financiamento de banda 
larga; assegurar a neutralidade da rede, o que estimula a inovação 
em serviços; e reduzir a carga regulamentar sobre operadores são 
medidas geralmente úteis. Ao mesmo tempo, a independência dos 
reguladores e a liberdade de captura regulatória são fundamentais 
para estimular o investimento.

Políticas auxiliares. Há uma variedade de abordagens que podem 
estimular o investimento e a implantação acelerada, tais como as 
políticas “dig once”, garantindo que novos projetos de infraestrutura 
de trilhos e estradas incluam conduítes de fibra. Além disso, o uso 
compartilhado de infraestruturas tais como torres de transmissão 
compartilhadas pode evitar a duplicação desnecessária. O estímulo 
à demanda através de disponibilização de serviços governamentais 
on-line e o desenvolvimento de conteúdos e serviços localmente 
relevantes também pode ajudar.
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