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Ações do PNBL a serem discutidas
3.3. Financiamento para médios, pequenos e microprestadores de serviços de
telecomunicações.
4.5. Financiamento à aquisição de equipamentos de telecomunicações de
tecnologia nacional com condições diferenciadas, por meio do BNDES.
Entidade: FNDC
Descrição
A sessão temática “Estímulo às indústrias e aos serviços nacionais” tem por
objetivo implantar uma Política Produtiva e Tecnológica, de maneira a proporcionar
um ambiente propício à produção e à inovação tecnológica no setor de
telecomunicações brasileiro. O propósito é permitir a oferta de banda larga, com
equipamentos e serviços a um custo reduzido, fomentando a massificação dessa
tecnologia no País. Para que a Política obtenha sucesso, são necessárias ações
de fomento (i) à demanda por produtos com tecnologia nacional, (ii) à oferta
desses produtos e (iii) à produção industrial com tecnologia nacional. Com essas
ações de fomento, será possível a promoção do adensamento produtivo e
tecnológico da cadeia de fornecimento do PNBL.
Serão priorizados (a) equipamentos de telecomunicações com Tecnologia
Nacional, nos termos da Portaria MCT nº 950/2006; e, com priorização secundária,
(b) equipamentos fabricados no Brasil em cumprimento ao PPB.
Aspirações
Rede de telecomunicações atualizada tecnologicamente, presente em todo o
território nacional, com tarifas e políticas econômicas e sociais favoráveis ao
acesso de toda a população brasileira, expressando-se pública e unificada
sob uma Organização Nacional de Serviços Digitais – ONSD.
Garantir recursos públicos aos investimentos em infraestrutura realmente
alinhados com os interesses públicos nacionais.
Necessidades e problemas
Os recursos encaminhados pelo BNDES são limitados. As políticas de
financiamento são bastante favoráveis, e os recursos são esgotados por
interessados que dispõem de outras fontes de financiamento, além de focos
de atuação sem grandes vínculos sociais.
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Proposta
Os recursos de financiamento do BNDES comprometidos com o PNBL
devem atender as seguintes finalidades:
a) Elevação do montante financeiro com recurso do FUST.
b) Reserva significativa para capitalização de investimentos da Telebrás.
c) Compromisso com políticas efetivas em Ciência e Tecnologia para o
desenvolvimento de indústrias atuantes na área, e que sejam genuinamente
nacionais.
d) Financiamento da produção e aquisição de equipamentos exclusivamente
nacionais.
e) Investimento na evolução e capacidade produtiva da indústria nacional de
semicondutores.
f) Financiar o desenvolvimento e evolução de serviços de interesse público e
governamental que ocorrem na infraestrutura de sustentação do PNBL
g) Financiar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas
nacionais.
f) Financiar a aquisição expressiva de tecnologias nacionais para a
infraestrutura de sustentação e de aplicação do PNBL, por parte do Estado,
governos estaduais e municipais.
g) Investir em ações de articulações internacionais.
h) Promover o desenvolvimento em áreas do conhecimento técnicocientífico.
Representante(s) da entidade que participará(ão) da sessão temática
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