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Orelhas



• Este livro reúne especialistas em diversas 
áreas relacionadas à banda larga, que se 
propuseram a discutir experiências de políticas 
públicas e regulação no Brasil, assim como os 
avanços e desafios relacionados à expansão 
do acesso à Internet em banda larga.

• Os textos abordam também a evolução da 
infraestrutura de banda larga no Brasil assim 
como casos de empreendedorismo e de 
parcerias público-privadas no país. Este 
debate é fundamental para o avanço 
tecnológico, econômico e social do país.



Endossos

• Vint Cerf – VP e Chief Internet Evangelist, 
Google

• Hartmut Glaser, Secretário Executivo, CGI.br

• Nelson Simões, Diretor Geral, RNP

• Carlos Alberto Afonso, CGI.br

• Lourdes Casanova, Cornell University

• Hernan Galperin, University of Southern 
California



Capítulo Título Autores

1 O Papel de banda larga no desenvolvimento do 
Brasil

Peter Knight – Instituto
Fernand Braudel

2 Banda larga fixa e móvel: qual será o futuro dos 
mercados?

Eduardo Tude – Teleco

3 O Programa Nacional de Banda Larga e o Banda 
Larga para Todos: a perspectiva da sociedade civil

Veridiana Alimonte –
Intervozes

4 O Plano Geral de Metas de Competição Abraão Balbino – Anatel

5 Da escassez à abundância: sobre o debate acerca 
do uso eficiente do espectro eletromagnético

Nathalia Foditch, American
University e Luca Bell, FGV 
Direito Rio 

6 Acesso às Tecnologias de Informação no Brasil: 
uma perspectiva da demanda por banda larga

Alexandre Barbosa, Fabio 
Senne, Alisson Bittencourt e
Winston Oyadomari – CETIC.br

7 Política e regulação: conquistas e desafios Flavia Lefèvre – Proteste

8 A tributação da banda larga Peter Knight – Instituto
Fernand Braudel

9 A rede da RNP e novas parcerias Eduardo Grizendi e Michael 
Stanton – RNP



Capítulo Título Autores

10 O Papel do NIC.br na expansão da
infraestrutura de banda larga e na
melhoria de qualidade de serviço

Demi Getschko – NIC.br

11 A contribuição dos pequenos e médios
operadores e o papel da Abrint

Basilio Perez e Breno Vale  –
Abrint

12 A contribuição das grandes e médias
operadoras

João Moura - TelComp

13 Parcerias público-privadas para a 
expansão do acesso à banda larga: lições
do Cinturão Digital do Ceará

Fernando Carvalho – UFC, 
Flavio Feferman – UC-Berkeley, 
Peter Knight – Instituto
Fernand Braudel, e Glenn 
Woroch – UC-Berkeley

14 Cabos subaquáticos no Brasil e no mundo Eduardo Grizendi – RNP, 
Michael Stanton – RNP e
Decílio Sales – Exército
Brasileiro

15 Fibra na favela: nossa experiência na
Rocinha

Asafe Coimbra e Samuel Silva 
– Net Rocinha

16 Conclusões Flavio Feferman – UC-Berkeley



Como adquirir o livro

• O nosso livro já está disponível no site do Grupo Novo 
Século em versão eLivro (R$29,90) e versão impressa para 
entrega quando estiver pronto na segunda quinzena de 
julho (R$49,90). 

• Aqui está a URL: 
http://www.gruponovoseculo.com.br/banda-larga-no-
brasil-917.html

• Se clicar no link para comprar o eLivro, neste momento há
duas opções: Amazon (também US$8, 38 no site dela nos
Estados Unidos) e Google. Acho que em breve vão ter
outras opções.

• O livro impresso, de 432  páginas, estará disponível para 
compra em várias livrarias online e físicas somente a partir
de 15 de julho. 

http://www.gruponovoseculo.com.br/banda-larga-no-brasil-917.html


A partir do dia 15 de julho deve ser 
possível clicar num link no site da Novo 
Século e escolher um eLivro clicando no 
ícone da livraria online de sua escolha.

Boa leitura! 


