
1200101399
11 111111111111"111111111111111111111111

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

REESTRUTURAÇÃO DAS
TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL

análise da transição do monopólio estatal para um
mercado competitivo privado no período 1997-2000

Banca Examinadora

Professor Orientador Djair Picchiai

Prof. ~Ã© Q~ 'YIl(l/lAA~~~
Prof. Qr;'~Q 1Y1~ C?oJ;:~



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

REESTRUTURAÇÃO DAS
TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL

análise da transição do monopólio estatal para um
mercado competitivo privado no período 1997-2000

Fundação Getulio Varga!!lo
Escola de Administraç.ão .
de Empresas de São pauto

Biblioteca .

1200101399

Professor Orientador: Djair Picchiai

Mestrando: Carlos Alberto Xavier Sanches

SÂO PAULO - 2001



SANCHES, Carlos Alberto X. Reestruturação das Telecomunicacões no Brasil: análise da

transição do monopólio estatal para um mercado competitivo privado no período 1997-

2000. São Paulo. EAESP-FGV. 2001. 126 págs. (Dissertação apresentada para a

conclusão do Curso de Mestrado em Administração da EAESP-FGV).

Resumo: analisa a reestruturação do setor de telecomunicações brasileiro, no período

entre 1997 e 2000. Apresenta a ANATEL e mostra que no período em estudo esta

esteve mais voltada às questões relacionadas ao mercado e não deu a mesma atenção

ao que se refere à universalização dos serviços. Mostra também que o mercado de

telecomunicações ainda não apresenta no período em estudo os níveis de competição

desejado.
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"Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo

'sentido ', Este se percebe não nos pormenores de sua história, mas no

conjunto de fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num

largo período de tempo. Quem observa aquele conjunto, desbastando-o

do cipoal de incidentes secundários que o acompanham sempre e o

fazem muitas vezes confuso e incompreensível, não deixará de perceber

que ele se forma de uma linha mestra e ininterrupta de acontecimentos

que se sucedem em ordem rigorosa, e dirigida sempre numa

determinada orientação. "

Caio Prado Júnior (1942)
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ABSTRACT

The main purpose of this monograph is to provi de a

broad view of the transition of the Brazilian telecommunications

market from the monopoly to a competitive market regarding the

period from 1997 to 2000. The work introduces ANATEL, the

Brazilian regulatory agency and explains its rules and practices.

It accomplishes that the Agency has a strong faith in the market,

on the period of our study, and did not have the same effort to

provide the universalization of the services. On the period

covered by this work, ANATEL also recognizes that the telecom

market is not working under the desired competition levels yet,

still showing prices remaining at a high leveI.
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Introdução

1 Introdução

o objetivo deste trabalho é fazer uma análise da reestruturação do setor de

telecomunicações brasileiro no período entre 1997 e 2000, sob dois aspectos: a criação da

Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL, e a introdução da competição no setor.

o objetivo desta reestruturação é a promoção da competição, a qual visa redução dos

custos e melhoria na qualidade dos serviços para o cidadão, e a garantia de universalização, a

qual busca fazer com que todo brasileiro tenha acesso aos serviços de telecomunicações.

Sendo assim, procuraremos, através de uma breve revisão das teorias de monopólio natural,

regulação e serviço universal, além de uma descrição da reestruturação do mercado de

telecomunicações e da ANATEL mostrar a transição de um mercado monopolista e fechado,

para um mercado competitivo e aberto.

Um novo papel para o Estado vem sendo experimentado, no Brasil, a partir do início

do governo Fernando Henrique, em 1995. Reestruturando os vários setores da economia

brasileira, a atuação do Estado baseia-se em três pontos principais: privatização dos serviços

públicos, liberalização dos mercados e criação de agências de regulação.

Entre as razões da privatização destacam-se: a incapacidade do Estado brasileiro em

administrar a coisa pública I, fazendo com que os serviços prestados por este fossem

ineficientes e de péssima qualidade; o apoio ao controle da inflação e sustentação do plano

Real, auxiliando, através da entrada de investimentos diretos, a financiar os déficits em conta

corrente; e a mais importante, a completa falta de capacidade do Estado brasileiro em realizar

I TSUKAMOTO (2000), citando Alves dos Santos, afirma que não existem evidências empíricas

conclusivas de que a propriedade estatal por si só implica necessariamente em pior desempenho. Na

verdade, existe uma tendência neste sentido devido ao mau uso da empresa pública para fins políticos,

com diretrizes nem sempre recomendáveis do ponto de vista econômico.
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Introdução

investimentos em níveis adequados para que fossem superados os grandes problemas que o

setor enfrentava.

A liberalização dos mercados tem por finalidade trazer para o setor de

telecomunicações os benefícios de um mercado aberto e competitivo, com mais, e melhores,

serviços a menores preços. A criação de agências de regulação, por sua vez, tem como

objetivo conter os abusos do mercado, fiscalizando-o, e promover a competição em setores

onde, sem uma ação mais efetiva por parte do governo, não existiria a concorrência, além da

defesa dos interesses do cidadão.

Esta reestruturação faz parte de um contexto em que se altera o tipo de intervenção do

Estado na economia, de uma forma direta, como produtor, para uma forma indireta, feita agora

através das agências, como regulador. Observe, porém, que o fato de se alterar o tipo de

intervenção, não significa dizer que se elimina a intervenção do Estado, mas que apenas a

forma com que esta se dá é diferente.

O modelo adotado no Brasil, com poucas variações, é a mesmo adotado em diversos

países pelo mundo afora e em quase toda a América Latina'. Liberalização e privatização

completa dos setores até então mantido sob o Estado, criação de agências de regulação e a

definição de um pacote básico de serviços que se designou de Serviço Universal, definido este

como um telefone a uma distância razoável de qualquer pessoa.

Seja para sustentar a estratégia do Consenso de Washingtorr', como afirma flORI

(1995):

2 O primeiro país na América Latina a promover estas reformas foi o Chile. O Uruguai em plebiscito,

em 1992, decidiu não privatizar suas empresas de telecomunicações. Maiores detalhes podem ser vistos

em ALAMILLO ET ALLI (1997) ..

3 Programa de estabilização e reforma econômica, criado por John Williamson. Um plano único de

ajustamento das economias periféricas, chancelado pelo FMI e pelo BIRD, implantado em mais de
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"Em síntese, FHC optou por sustentar a estratégia do Consenso de

Washington valendo-se da mesma coalizão de poder que construiu e destruiu o

Estado desenvolvimentista de forma igualmente excludente e autoritária. E com isto,

em nome do seu realismo, na verdade está se propondo. ainda uma vez, a refundar a

economia sem refundar o Estado brasileiro"

ou para promover o fortalecimento do Estado brasileiro, como afirma o próprio

Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995) na apresentação do Plano Diretor da Reforma

do Aparelho do Estado:

"O grande desafio histórico que o País se dispõe a enfrentar é o de

articular um novo modelo de desenvolvimento que possa trazer para o conjunto da

sociedade brasileira a perspectiva de um futuro melhor. Um dos aspectos centrais

desse esforço é o fortalecimento do Estado para que seja eficaz sua ação

reguladora, no quadro de uma economia de mercado, bem como os serviços básicos

que presta e as políticas de cunho social que precisa implementar".

o fato é que um processo de reestruturação era inevitável, uma vez que o modelo de

atuação do Estado brasileiro demonstrava profundos sinais de esgotamento. Como mostra

abaixo ALAMll.LO ET ALLI (1997) em um texto voltado para os países hispano-americanos

porém completamente válido para o Brasil

"Sin embargo, aun a pesar del entorno, lo que resulta un hecho cierto es

que, en el momento de llevarse a cabo las privatizaciones de estas empresas públicas

de telecomunicaciones, la situacián del sector en esos países presentava unas

setenta países em todo o mundo. Uma agenda composta por três fases: a primeira consagrada à

estabilização macroeconômica; a segunda, dedicada ao que se convencionou chamar de "reformas

estruturais"; liberalização financeira e comercial, desregulação dos mercados, e privatização das

empresas estatais; e a terceira etapa, definida como a da retomada dos investimentos e do crescimento

econômico.
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características similares que de escaso desarrollo: una oferta de servicios

insuficiente que generaba largas listas de espera para la instalaciôn de una línea

telefánica. escasa atención a las zonas rurales o de difícil acceso, inadecuada

calidad de los servicios, subvenciones cruzadas en los precios, con unas tarifas muy

elevadas en la larga distancia que ocultaban unas tarifas locales artificialmente

bajas, y una falta de eficiencia y productividad en la gestián interna de las

operadoras, propias de la cultura burocrática mantenida hasta entonces. "

Embora seja possível divergir na forma e velocidade como esta reestruturação vem

sendo implementada, não se coloca mais em dúvida a sua necessidade. Neste processo todo, é

interessante observar que questões ideológicas cada vez mais têm sido colocadas de lado,

dando lugar ao pragmatismo, algo realmente muito forte em nossos dias. A seguir

mostraremos as principais motivações tecnológicas, econômicas e políticas que levaram a

reestruturação do setor de telecomunicações brasileiro.

1.1 Motivações tecnológicas e econômicas

As transformações, pela qual o Estado brasileiro vem passando, apresentam

diferentes graus e velocidades de implementação. Mais rápidas e profundas onde as alterações

tecnológicas e de demandas por serviços são mais complexas, e afetam as decisões dos

investidores internacionais, mais lentos onde tais variáveis, tecnologia e demanda, têm um

ritmo menor de evolução, e onde o investidores internacionais tem menos interesses".

Dentre os vários setores da economia que estão sendo afetados por este novo modo de

atuar do Estado brasileiro, o setor telecomunicações é um dos que mais está sofrendo as

conseqüências da globalização econômica e das mudanças tecnológicas. Embora todos os

4 Podemos destacar aqui o setor de transporte, onde a implantação de uma Agência anda a passos muito

lentos e que não exerce nenhuma atração para investidores estrangeiros.
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Introdução

outros setores apresentem mudanças, estas estão mars direcionadas à promoção da

competição em si, porém as questões tecnológicas estão resolvidas6. Estes setores, embora,

também sejam afetados pela globalização e pela evolução tecnológica, não tem apresentado

grandes mudanças na oferta e na demanda por seus produtos e serviços.

Em telecomunicações, porém, com o forte processo de digitalização dos sistemas,

uma central telefônica pode perder mercado rapidamente para sistemas de telefonia via

Internet. Centrais de comutação eletromecânicas estão sendo varridas do mapa, substituídas

por centrais de comutação eletrônicas digitais 7
, que logo podem ser substituídas por centrais

de comutação fotônicas. Os sistemas de transmissão começaram com os rádios analógicos e

passaram para os sistemas de rádios digitais. Quando se pensava que estes fossem ser

superados pelos sistemas ópticos, surgiu uma grande demanda por rádios digitais, devido a

necessidade de interligação das estações dos sistemas de telefonia móvel. Optou-se aqui pelos

rádios digitais em função de sua instalação rápida, fácil e a um custo mais baixo se comparado

às redes ópticas.

Esta imprevisibilidade sobre o mercado toma o estudo sobre tal tema muito mais

interessante. Porém muito mais difícil também, uma vez que está sujeita ao rápido

"sucateamento" de conceitos e idéias. As mudanças tecnológicas podem, neste caso, criar

5 Entendemos como outros setores aqui transportes, incluindo aviação, energia elétrica, petróleo, entre

outros.

6 Novas tecnologias no setor aeronáutico não criam novos mercados, no máximo dão um novo alento

aos mercados já existentes. O mercado de combustíveis não apresenta grandes mudanças em seus

produtos desde o pró-álcool e as alterações tecnológicas para geração e transmissão de energia elétrica

também não tem uma atuação direta na demanda.

7 O Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço Telefônico Fixo Comutado prevê que até 2005

99% da rede de telefonia fixa esteja digitalizada.
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novos mercados ou simplesmente eliminar outros. Algo'' que hoje é dado como o grande

negócio do futuro, pode facilmente amanhã ser considerado uma grande tolice. Logo o estudo

sobre o setor de telecomunicações apresenta um desafio maior, uma vez que além das questões

econômicas e políticas temos que ter um "bit setado" às questões tecnológicas.

A velocidade destas transformações além de apresentar grande impacto no mercado,

tem transformado também o dia a dia das pessoas. Na figura a seguir, mostramos como as

alterações tecnológicas em telecomunicações, aliadas à informática, tem influenciado o modo

de vida das pessoas e se relacionam umas com as outras, além da forma como as empresas

trabalham. Tal impacto tem sido tão marcante que muitos autores consideram que estamos

vivendo uma nova era, a "era da informação", e nesta as telecomunicações constituem-se a

espinha dorsal da sociedade.

8 Podemos citar aqui como exemplo o WAP (Wireless Application Protocol), uma espécie de Internet

limitada por telefonia móvel, na qual as empresas investiram grandes somas e a demanda por tais

serviços está aquém da demanda estimada. Outro exemplo é o Sistema Iridium de telefonia móvel por

satélites, o qual se imaginava um grande negócio. Após gastar 5 bilhões de dólares foi a falência por

não contar com a concorrência dos roamings internacionais da empresas de telefonia móvel

convencionais.
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Introdução

Figura 1. Convergência da informática e das telecomunicações.
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1.2 Motivações institucionais

•2000

Além das transformações no cotidiano das pessoas, devido às alterações tecnológicas

e econômicas, podemos destacar as motivações institucionais como outro fator importante na

reestruturação das telecomunicações no Brasil. O Estado brasileiro vinha apresentando sinais

de esgotamento da sua capacidade de atuar.

Assim, o governo de Fernando Henrique Cardoso, em tempos de globalização e

rápidos avanços tecnológicos, tenta se desfazer ao mesmo tempo de uma herança
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Introdução

patrimonialista, a qual ainda está firmemente arraigada nos modos e costumes da política

nacional, e de um modelo burocrático que não foi implantado totalmente e que já não é mais

capaz de resolver com a devida agilidade os complexos problemas que se apresentam à nação.

Baseado no modelo gerencial, que tem como principais características ser voltado ao cidadão e

à obtenção de resultados, o governo procura dar novos rumos à administração pública

brasileira com a criação de instituições como as agências de regulação.

Em nível internacional, com as grandes transformações tecnológicas aliadas à nova

ordem econômica, à globalização da economia e à rapidez das mudanças no mercado e nas

necessidades dos consumidores, impõem-se complexos desafios ao Estado brasileiro. Seu

novo papel passa pela reestruturação do aparelho estatal. Não se limitando só a isto, mas

procurando tomar o Estado agente efetivo do desenvolvimento econômico e social. Procura-se

reduzir a existência do Estado burocrático, deixando-o atuar apenas em um núcleo estratégico,

e implantando nas outras áreas um Estado gerencial.

Nesta nova concepção de Estado, este passa a ser um indutor da competitividade na

área econômica, promotor de políticas sociais que visem diminuir as desigualdades e

regulador das atividades econômicas tendo como prioridade proteção do interesse público.

Não é um Estado responsável apenas pela manutenção de contratos e que atribui ao mercado

papel exclusivo na sua auto-regulação, nem é o Estado que procurou, com recursos próprios

ou emprestados, promover o desenvolvimento do País.

Neste novo modelo de atuação de Estado, o modelo gerencial, BRESSER PEREIRA

(1998) divide as atividades deste em basicamente quatro setores: o núcleo estratégico do

Estado; as atividades exclusivas do Estado; os serviços não exclusivos ou prestados em regime

de concorrência; e a produção de bens e serviços para o mercado.

o núcleo estratégico é quem define as leis e as políticas públicas e é formado, em

nível federal, pelo presidente da República, pelos ministros de Estado e pela cúpula dos

ministérios, pelos tribunais federais encabeçados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo

Ministério Público. As atividades exclusivas de Estado são aquelas que só faz sentido a
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atuação do Estado, basicamente os poderes de legislar e tributar. Nestas atividades estão

incluídas as forças armadas, a polícia, os órgãos de fiscalização e regulamentação, e os órgãos

responsáveis pelas transferências de recursos, com o Sistema Unificado de Saúde, o sistema de

auxílio-desemprego, entre outros. Os serviços não exclusivos do Estado, são aqueles

realizados ou subsidiados pelo Estado embora não sejam atribuições exclusivas deste como

universidades, hospitais, entre outros.

1.3 A dissertação

O objetivo desta dissertação é fazer uma análise da reestruturação do setor de

telecomunicações brasileiro, no período de 1997 a 20009
. Mostraremos que o governo

brasileiro, através da ANATEL, vem dando atenção à questão da competição e atuando de

modo a fazer com que esta realmente ocorra em bases justas. Esta mesma atenção, no entanto,

não tem sido dada, neste período, à questão da universalização. A prioridade neste período tem

sido o mercado, a liberalização e a competição, e não o cidadão. Na verdade, o que se tem é

uma crença forte de o mercado é quem vai resolver os problemas relativos à universalização

dos serviços de telecomunicações.

Seja pela formação técnica do corpo de funcionários, a maioria oriunda do Ministério

das Comunicações, e do antigo Sistema Telebrás. Seja pela força dos interesses econômicos

envolvidos, o fato é que se o número de telefones tem crescido em níveis elevados, a

universalização, enquanto acesso às informações e não apenas quantidade de telefones

instalados, ainda continua a ser um ponto que necessita mais atenção por parte da Agência.

Convém lembrar que o Brasil já conviveu no início do Sistema Telebrás com taxas de

9 Embora possamos afirmar que tal processo começou realmente em 1995 com a quebra do monopólio

das telecomunicações, e que em 1996 tivemos a Lei Mínima que dá início a liberalização do setor, nos

concentraremos nas mudanças a partir de 1997 quando a ANATEL começou a realmente funcionar.

9
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crescimentos elevados 10 do número de telefones instalados, mas que tal crescimento porém,

não refletiu na garantia de que todos tivessem acesso aos serviços de telecomunicações.

As metas relacionadas à universalização dos serviços a cargo das empresas de

telefonia privadas estão sendo cumpridas, inclusive no que diz respeito ao número de telefones

públicos. Isto se enquadra no que podemos chamar de visão técnicaIi da Agência, onde

serviço universal significa acesso a um telefone, ou um telefone a uma determinada distância

de cada indivíduo. Não está relacionado à questão do direito de acesso a informação que todo

indivíduo, numa sociedade moderna, necessita para fazer valer sua cidadania. Como afirma

GARCIA-PELAYO (1997), novos serviços como correio eletrônico, fax ou Internet são

essenciais para o cidadão em nossos dias e devem ser garantidos com transparência e sem

discriminação. Estes serviços, cada vez mais importantes, não receberam neste período uma

maior atenção por parte da Agência. A idéia é que só a partir de 2001 o governo comece

realmente a investir nestes serviços.

Esta questão foi colocada pelo próprio Presidente da ANATEL, Renato Guerreiro'",

na abertura do FUTURECOM 2000, em Foz do Iguaçu, em outubro de 2000. Falando sobre os

10 Como veremos mais à frente, quando falarmos do histórico das telecomunicações no Brasil, o

sistema Telebrás instalou, entre 1972 e 1980, algo em tomo de 3,7 milhões de telefones, ou um

crescimento de 264%, com a densidade de telefones passando de 1,5 para 4,6 telefones para cada 100

habitantes, ou de um pouco mais de 200%. Entretanto, mesmo com estes números não foi garantido o

acesso de todo brasileiro aos serviços de telefonia.

Ii Quando estudarmos a questão da universalização do serviço no capítulo 6, veremos que a visão

técnica do serviço de telecomunicações é aquela em que os serviços universais devem se limitar ao

mínimo necessário para que o indivíduo em qualquer localidade tenha acesso aos serviços de

telecomunicações. Esta visão se contrapõem a visão funcional na qual o serviço universal deve garantir

aos cidadãos a acesso a informações necessárias para que este possa exercer sua cidadania.

12 Estado de São Paulo, Sexta-feira, 27 de outubro de 2000.
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objetivos da ANATEL, afirmou que a Agência criará a partir do ano 2001 uma nova

superintendência voltada à questão da universalização, para dar mais atenção a esta.

Outro ponto que justifica esta idéia, de que no período em análise a questão da

universalização foi deixada em segundo plano, é o fato de que a principal fonte de recursos

para a universalização dos serviços, o FUSTI3, só ter sido aprovada em agosto de 2000, e

começará a ser arrecadado apenas em 2001, ou seja, mais de três anos após a instalação da

Agência. Outros fundos, por exemplo, o FDTTI4, também ligados às questões que não tenham

uma relação direta com o mercado também não tem tido, por parte do governo, o empenho que

seria necessário para a sua aprovação. Sem recursos e sem política para os serviços universais,

o comitê de universalização da Agência praticamente não se reuniu nestes três anos. É

possível se comprovar isto visitando-se o site da ANATEL, na página relativa às atividades

deste comitê.

Embora a falta de uma política de universalização seja um dos pontos mars

importantes a ser destacados, existem outros pontos que serão abordados neste trabalho. A

questão da qualidade dos serviços, a ainda pequena oferta de serviços em banda larga, a

competição ainda em uma fase inicial e limitada à disputa pelo cliente e não a manutenção

deste são alguns destes pontos.

O paradoxo, a se destacar neste trabalho, é que embora existam todas estas

dificuldades o desenvolvimento do setor nos primeiros três anos da Agência está longe de se

13 O FUST é o fundo para universalização do sistema e será analisado em mais detalhes no capítulo

sobre o serviço universal.

14 FDTT _ Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, tem como objetivo

estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, incentivar a capacitação dos recursos

humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a

recursos de capital, de modo a ampliar a competição na indústria de telecomunicações.
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considerar um fracasso, na verdade é um sucesso frente ao caos existente antes de tal

reestruturação.

De acordo com SIQUEIRA (2000), a rede nacional de telefonia fixa cresceu mais de

84%, passando de 18,8 milhões para 34,6 milhões de linhas. Ultrapassando em 1,6 milhão de

terminais a meta prevista para o final de 2001. Em números absolutos, foram instalados no

Brasil nesse período 15,8 milhões de novas linhas. A taxa de digitalização passou de 68% para

91%, enquanto a densidade de telefones por habitante saltou de 11,7 para 20,9 linhas por 100

habitantes.

Na telefonia celular os números são ainda maiores, de novembro de 1997 a agosto de

2000, com a expansão de 4,6 milhões de assinantes para 20,6 milhões, ou seja, um aumento da

ordem de 341%. Os telefones celulares do tipo pré-pago tem tido uma grande penetração,

principalmente nas camadas de baixa renda da população, já superando os o números de

telefones celulares tradicionais pós-pagos.

Comparando-se o grau de realizações da Agência nestes três anos, com o que ainda

falta ser feito, é possível se ter uma idéia da distância que temos que percorrer até chegarmos a

ter uma infra-estrutura de telecomunicações eficiente. Condição essencial para que o país

possa se desenvolver e resolver suas desigualdades sociais, e quão distante estávamos desta

com o modelo anterior.

Sendo o setor de telecomunicações, algo cada vez mais complexo, vamos limitar a

objeto de nosso estudo a uma análise dos mercados de telefonia fixa, nas modalidades de

longa distância nacional, internacional e local, de telefonia móvel. Comentaremos algo sobre o

mercado de comunicação via satélites e o mercado de dados. Analisaremos também, como se

dá a regulação no setor, sempre voltados à questão da competição, da universalização e da

qualidade dos serviços.

Não analisaremos nesta dissertação o impacto dos serviços de voz sobre a Internet,

pois apesar de ser algo importante, e que também atingirá profundamente a estrutura do setor,
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acreditamos ser matéria para um outro estudo específico. No período de nossa análise o

impacto dos serviços via internet tem se dado no sentido apenas de um aumento da utilização

dos serviços de telecomunicações, porém ainda não substituindo os serviços de voz, o que

embora já seja possível, só será liberado pela Agência a partir de 2005.

Também não analisaremos a privatização enquanto forma do governo fazer "caixa"

para abatimento de sua dívida. Não é a preocupação deste estudo analisarmos se as empresas

foram vendidas por um valor razoável ou não, ou se os critérios para formação de preços e o

modo como foram vendidas são os mais adequados.

o nosso foco, quando analisando a questão da privatização, está voltado para o

processo de transição de um monopólio público para um processo de liberação do mercado, o

qual deve gerar um mercado competitivo privado. Queremos discutir aqui o grau de

competição, as fórmulas utilizadas para a implementação desta e o papel da Agência como

entidade promotora e fiscalizadora da concorrência.

Iniciaremos nosso estudo abordando o conceito de monopólio natural, mostrando suas

limitações e a questão da sustentabilidade deste. Mostraremos como alterações tecnológicas e

de demanda pode alterar completamente as características de um determinado mercado,

analisando como este pode passar de um mercado monopolista para um mercado plenamente

competitivo. Definiremos, também neste capítulo o que é regulação, e a transformação pela

qual tem passado tal conceito. Uma regulação que nasceu para combater os excessos dos

monopólios e que agora tem por função promover o processo de transição para um mercado

competitivo e a garantia deste. Neste contexto, veremos os níveis de regulação, o quais variam

desde a plena regulação, em setores monopolistas até a não regulação, em setores

competitivos.

Após isto, no capítulo 3, faremos um breve levantamento histórico das

telecomunicações brasileiras, enfocando principalmente o período entre 1967 e 1997, a

estatização do setor através da criação da Embratel e, posteriormente, da Telebrás.

Mostraremos que se por um lado tivemos um sistema capaz de ordenar e alavancar
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tecnologicamente as telecomunicações brasileiras, este mesmo sistema foi incapaz de atender

as demandas da sociedade por telefone, isto pode ser visto na tabela 2, capítulo 3.

Procuraremos demonstrar que este modelo serviu para um determinado avanço técnico, porém

insustentável devido às ineficiências do monopólio natural. sendo que nunca conseguiu

alcançar o objetivo a que se pretendia, a universalização dos serviços de telefonia.

Nos capítulos 4 e 5, vamos falar sobre o modelo brasileiro de regulação, comentando

a Lei Geral de Telecomunicações, mostrando com esta classifica o setor. Apresentaremos a

ANATEL, sua organização e seu modo de atuar. Explicaremos, qual a diferença existente

entre serviços prestado no regime público e privado, o que são serviços de interesse coletivo, e

serviços de interesse restrito, as diferenças entre concessão e autorização, entre outros pontos.

Mostraremos aqui o que ORTIZ (1997) classifica como imprescindível para se conseguir a

transparência e a dualidade do regime jurídico (mercado ou regulação): a desintegração

vertical dos serviços e a separação das atividades. Aqui analisaremos a construção conceitual

base da transição do mercado monopolista para o competitivo.

No capítulo 6, mostraremos a introdução da competição no mercado brasileiro a partir

de 1997. Analisaremos as transformações ocorridas na telefonia fixa, com a privatização das

empresas estatais, e a autorização dada para exploração dos serviços de telefonia por parte das

AN ATEL para as "espelhos" e "espelhinhos". Analisaremos também as transformações

ocorridas na telefonia móvel, falando do Serviço Móvel Celular e do novo conceito para a

telefonia móvel, chamado pela agência de Serviço Móvel Pessoal, e mostraremos algo sobre a

abertura do mercado brasileiro de satélites e de dados.

No capítulo 7 falaremos sobre o serviço universal e a questão da interconexão.

Definiremos serviço universal, a partir da análise de TAPIA e DALMAZO (1999).

Mostraremos o conceito de serviço universal funcional e o técnico para finalmente falarmos

que no Brasil, a opção foi pelo serviço universal que ORTIZ (1997) classifica como

neoliberal. Destacaremos também, neste capítulo, a importância da interconexão na construção

de um mercado competitivo.
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Finalmente, no capítulo 8, faremos as considerações finais, resumindo que:

• a reestruturação se deu em função da alteração da conjuntura tecnológica,

econômica e política que levaram ao fim do monopólio natural;

• o Brasil implantou a partir da segunda metade da década de noventa um

modelo baseado em agências de regulação como forma de fazer a transição de

um mercado monopolista para um mercado aberto e competitivo;

• que o modelo estatal, embora tenha apresentados alguns ganho sob o ponto de

vista técnico, apresentava limitações de ordem econômica, as ineficiências do

monopólio, e políticas, a captura das empresas públicas por interesses

políticos e as amarras da Constituição de 1988;

• a competição na telefonia fixa já existe para as ligações de longa distância e

na telefonia móvel, mas para a telefonia fixa ainda existe um grande caminho

a ser percorrido. A competição só deve ocorrer com a intensidade necessária

quando as grandes empresas puderem competir entre si. As espelhos devem se

limitar aos nichos de mercado, evitando disputas mais acirradas com as

incumbents, e a viabilização das espelhinhos será o grande desafio da

Agência;

• na telefonia móvel a competição embora já exista, ainda está limitada à

conquista do assinante através das taxas de habilitação e não devido as tarifas

propriamente ditas. Este mercado tende a se concentrar em poucas empresas,

devido a questões de escala. Ficando no limite em cinco grandes empresas

cobrindo todo o território nacional.

• O conceito de universalização adotado no Brasil é o técnico, ou seja, a

preocupação apenas com os serviços de voz. Não existe ainda uma política
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para a universalização, sendo que o que está sendo feito nesta área está sob a

responsabilidade do mercado.
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2 Monopólio Natural e Regulação

2.1 Monopólio Natural

o primeiro aspecto a considerarmos no processo de reestruturação das

telecomunicações, no Brasil, está ligado ao conceito de monopólio natural. Analisaremos neste

capítulo o que é um monopólio natural, qual a relação deste com as alterações tecnológicas e

de demanda e como o mesmo se comporta no tempo.

o que procuraremos evidenciar aqui é que os monopólios naturais exigem forte

regulação para que cumpram os objetivos que a sociedade dele espera. Mostraremos também

que um monopólio natural não é algo permanente e se caracteriza em função da estrutura

tecnológica e econômica em que está inserido. Uma vez que tal estrutura seja alterada, tal

monopólio natural pode desaparecer.

Este é o caso vivido nas telecomunicações a partir dos anos 90, onde profundas

alterações tecnológicas e econômicas produziram uma outra realidade no mercado. O que era

praticamente um único serviço, a telefonia de voz, passou a uma variedade enorme de

serviços, os quais apresentam características distintas entre si, sendo alguns mais competitivos,

como a telefonia celular, e outros ainda quase monopólios como os serviços de telefonia fixa.

VISCUSI ET ALll (1997), definem monopólio natural da seguinte maneira: "uma

indústria é um monopólio natural se a produção de um determinado bem ou serviço por uma

única firma minimizar os custos".

De um modo mais simples, um mercado apresenta características de monopólio

natural quando só for viável a existência de apenas um único produtor, uma vez que os custos

relacionados a mais de um produtor inviabilizariam a existência de outros produtores. Em

outras palavras, os custos fixos para que duas empresas produzam um determinado bem, ou

serviço, é maior que o custo fixo para que apenas uma única empresa produza este bem.
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VARIAN (1993), mostra que para termos uma quantidade, Pareto 15 eficiente, de

produção de um determinado bem o preço deve ser igual ao custo marginal. Em um mercado

não competitivo "um monopolista produz onde a receita marginal é igual ao custo marginal e

assim produz pouco". Logo, a imposição para que um monopolista natural trabalhe com um

preço igual ao custo marginal faz com que o monopolista não maximize seus lucros neste

ponto e assim saia do mercado.

Existe, aSSIm, a necessidade de um subsídio para cobrir esta diferença. Em um

monopólio natural a regulação pode fazer com que o preço seja igual ao custo marginal e esta

tenha que arcar com subsídios para que o monopolista continue atuando, ou pode, por outro

lado, deixar o monopolista praticar seus preços, porém, a uma quantidade que não seria a

necessária para atender a demanda fosse o mercado perfeitamente competitivo. Assim as

perdas de um mercado monopolista natural podem se dar de duas formas: através de subsídios,

ou através do não atendimento de fatias de mercado que em condições não monopolista

demandariam tal serviço. A tabela abaixo mostra, em resumo, as diferenças fundamentais

entre o mercado competitivo e um mercado monopolista natural.

15 Dizemos ter um eficiência de Pareto, ou eficiência econômica, se tivermos uma situação em que um

agente econômico melhore a sua situação sem que nenhum outro agente piore a sua situação.
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Tabela 1. Comparação entre o monopólio natural e o mercado competitivo.

Monopólio natural Mercado competitivo

Necessidade de subsídios. Sem necessidade de subsídios, estes se
existirem distorcem o mercado.

Fornecimento abaixo da demanda. Equilíbrio da oferta e demanda.

Perdas devido a ineficiências. Sem perdas.

Fonte: elaboração própria.

Em geral, podemos afirmar que existe um monopólio natural quando limitações de

ordens técnicas (tecnologia) ou econômicas (demanda), as quais são responsáveis

normalmente por altos custos fixos, geram restrições a entradas de outros fornecedores.

Um aspecto que deve ser considerado quando da análise dos monopólios naturais, e

que normalmente não se leva em conta, é a questão da temporariedade de um determinado

monopólio natural. Isto é importante quando dá discussão política deste tema. Em geral,

somos levados a acreditar que o monopólio natural é algo permanente, mas na verdade

raramente o é. Portanto, antes das discussões sobre as políticas adotadas para um determinado

setor, é necessário que se tenha claro se tal mercado ainda apresenta características

monopolistas ou não.

Também é possível que dentro de um mesmo mercado alguns segmentos apresentem

ainda características monopolistas e outros segmentos não. Por exemplo, normalmente no

início dos processos de reestruturação dos setores de telecomunicações, nos diversos países, a

telefonia fixa ainda mantinha aspectos de monopólio natural, ao contrário da telefonia móvel.
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Porém, com o advento de novas tecnologias, por exemplo. \VLLI6
, estes resquícios de

monopólio natural nas telecomunicações, em tese, acabaram.

A temporariedade do monopólio se define basicamente em função de dois fatores:

tecnologia e demanda. No setor de telecomunicações vivemos um momento em que temos

grandes variações destes dois componentes. Estas fizeram com que fosse necessária uma

completa revisão das relações 17 de mercado dos vários bens e serviços que compõem o setor

como um todo.

Outro aspecto interessante de se ressaltar sobre a temporariedade do monopólio

natural é o fato dele poder deixar de existir, a partir de um determinado momento. Seja por

uma alteração tecnológica, seja por uma alteração da demanda, não será mais necessário, em

tese, a existência de uma regulação para esta indústria. Isto toma o acompanhamento pelo

governo dos mercados que apresentam características de monopólio natural, algo muito mais

importante, pois, como afirma VISCUSI ET ALLI (1997) se regular um mercado competitivo

tem aspectos tão negativos para sociedade quanto não se regular um mercado monopolista.

Um monopólio natural é dito insustentável quando a relação entre a demanda e os

custos gerarem a possibilidade de que um novo "player" entre no mercado. Imagine que

estamos produzindo um determinado bem, a um certo custo para atender uma demanda.

Imagine, ainda, que para esta demanda os custos apresentem economia de escala. Por

exemplo, uma central de comutação de telefonia fixa tem capacidade para até 500 usuários

16 WLL (Wireless Local Loop) - Sistema de acesso fixo por radiocomunicação, o qual substitui, no

todo ou em parte, os pares de cabo utilizados na conexão do terminal telefônico do assinante com a

central telefônica.

17 Na verdade, temos o fim dos serviços de telecomunicações como um mercado único, baseado

principalmente na transmissão de voz, e passamos a ter uma gama ilimitada de serviços, que vão desde

os tradicionais serviços de voz, até complexos sistemas de transmissão de dados em banda larga.
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simultaneamente e a demanda, em um determinado horário, é de 450 usuários. Agora imagine

que a demanda, por questões de mercado, suba para 550 acessos e que para se atender a estes

50 novos usuários a empresa tenha que comprar uma nova central com capacidade para mais

500 acessos.

o monopolista natural, por uma questão de maximização do lucro, não vai ter

nenhum estímulo para atender esta nova demanda, pois o lucro da entrada destes novos 50

consumidores não cobre os custos para se instalar uma nova central. Como já vimos, esta é a

ineficiência do monopólio natural. Agora imagine que, com o surgimento de uma nova

tecnologia", um novo operador consiga atender estes novos 50 usuários a um custo menor que

o da empresa monopolista, neste caso está quebrado o monopólio natural neste mercado. É

claro, que com o passar do tempo a empresa dominante tende a reduzir seus custos para fazer

frente a entrante que começa a lhe roubar clientes novamente, mas neste caso já começamos a

ter competição no mercado.

Em se tratando ainda de mercados que apresentem características de monopólio

natural, VISCUSI ET ALLI (1997) destacam que existem várias alternativas propostas para se

corrigir a ineficiência deste. Dentre estas podemos desde "não fazer nada", deixando tudo por

conta do mercado, até se ter várias soluções como a intervenção do governo e a definição de

um "preço ideal,,19, a competição pelo direito de exploração do monopólio; a empresa pública,

e a regulação.

18 Mais uma vez cabe aqui o exemplo da tecnologia WLL, se bem que no Brasil seu custo ainda é

maior que o da telefonia por cabo.

19Em um mercado competitivo o preço é igual ao custo marginal. Num mercado monopolista, onde a

principal característica é se ter um preço acima do que se teria em um mercado competitivo ou com um

nível de produção abaixo deste, o ideal seria que tivéssemos os mesmos preços e também a mesma

oferta do mercado competitivo. Logo o preço ideal para um mercado monopolista seria quando este

fosse igual ao custo marginal. Porém isto não se dá em função da ineficiência do monopólio, pois as

empresas necessitariam de um subsídio para cobrir esta diferença, como já vimos acima.
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A primeira alternativa "não fazer nada", deixando tudo por conta do mercado, pode

parecer ideal se o monopólio natural não tiver grande poder ou for possível induzir uma

competição indireta de bens substitutos, por exemplo, TV a cabo e TV por satélite.

A segunda alternativa ao controle do monopólio natural é o estabelecimento de uma

competição pelo direito de exploração de determinado setor monopolístico. Mesmo que no

final se tenha apenas uma única firma produzindo neste mercado. É possível através da

regulação fazer com que esta, embora não produzindo a um preço eficiente, também não o

faça a um preço maior que o do monopólio natural. Este preço seria o suficiente para que o

produtor cobrisse seus custos, incluindo neste seu retomo normal sobre o investimento. É

claro que esta licitação tem que se dar sobre uma real competição e a dificuldade aqui é evitar

o conluio entre os diversos competidores, o que derrubaria todo esforço no sentido de chegar a

um resultado socialmente benéfico.

A terceira solução para o monopólio natural é a empresa pública, ou de propriedade

do governo, explorando o monopólio. Esta não é tão comum nos EUA, como é nos países

europeus. Na Europa, a empresa pública é uma solução freqüente nos setores de utilidade

pública. Por exemplo, eletricidade, telecomunicações, gás, estradas de ferro, rodovias, tem

sido historicamente explorados por empresas públicas. Contudo, nos últimos anos estes países

têm também executado um processo de privatização destas empresas passando-as para o setor

privado e instituindo esquemas de regulação.

As empresas públicas, em princípio, pareciam ser uma alternativa viável. Gerentes

senam orientados a maximizar o excedente econômico, não existiria necessidade para

reguladores tentarem canalizar as decisões de maximizar os lucros das firmas para mais

próximo do interesse público. A eficácia da empresa pública, no entanto, se comparada a

regulação, é um tema complexo e assunto para um outro trabalho.
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No Brasil, historicamente, a grande maioria das atividades com características

monopolistas estavam sob as "asas" do Estado, embora existisse uma ou outra exceção/". O

monopólio de telecomunicações estava definido na Constituição de 1988, e era explorado por

inúmeras empresas estatais, as quais compunham uma holding. Os objetivos de atuação destas

empresas estavam sempre dispersos, nem sempre voltados para o atendimento das

necessidades da população, chegando, às vezes, a estar mesmo contra estas. Se por um lado se

concebia isto como um fator de desenvolvimento do país, por outro se pode observar que a

larga utilização de empresas públicas, nos mais variados setores da atividade econômica não

serviu, em nenhum momento, para a eliminação das desigualdades sociais e econômicas.

Finalmente, temos a regulação como forma de conter as ineficiências do monopólio

natural. No Brasil, só agora estamos considerando as agências de regulação como algo que

pode, realmente, melhorar o trato da coisa pública.

Em resumo, podemos afirmar que o monopólio natural tem limitações no

atendimento das demandas, o que não ocorre em um mercado plenamente competitivo. O

monopólio também leva a uma acomodação por parte dos fornecedores de serviços, o que

também contribui para uma elevação de custos e baixa qualidade, uma vez que seu lucro é

garantido independentemente dele trabalhar bem ou não. Com o monopólio natural não existe

o foco no cliente. Embora, não pareçam, os monopólios naturais podem ser temporários, e

dependem da conjuntura econômica e tecnológica.

As principais alternativas de controle aos monopólios naturais são as empresas

públicas e a regulação econômica. A empresa pública, não tem no Brasil, sido capaz de

atender a sociedade de maneira eficiente em função principalmente dos desmandos políticos,

onde as mesmas foram sempre utilizadas para atender ao grupo político no poder e não aos

interesses do cidadão.

20 O sistema de televisão constituiu-se durante anos, de fato, como um monopólio privado, com a Rede

Globo sendo a detentora deste.
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A regulação por sua vez é algo ainda não experimentado no Brasil. Apenas agora,

estamos aprendendo a utilizá-la, porém não mais fundamentalmente para conter os excessos

do monopolista, mas para conduzir o processo de transição de um mercado monopolista para

um mercado competitivo, e isto é o que veremos a seguir.

2.2 Regulação

A idéia de regulação nasceu nos EUA com o intuito de proteger a sociedade dos

excessos cometidos pelos mercados que se caracterizavam como monopólio natural, embora

esta envolva muito mais ações que a simples vigilância dos monopolistas. Esta se desenvolveu

ao longo dos anos com o Estado americano agindo como um árbitro, buscando atender e

resolver conflitos que surgiam no processo de desenvolvimento econômico da sociedade e

fixando, através da regulação, os limites de atuação dos monopólios. No Brasil, ao contrário, o

Estado sempre assumiu um papel paternalista sendo, principalmente a partir dos anos 50, não

só o definidor das regras, mas o executor e detentor do direito de exploração dos mercados

monopolistas.

É interessante notar que enquanto se fala em desregulação das telecomunicações no

exterior, no Brasil o correto seria falar em regulação, uma vez que nunca tivemos uma

propriamente dita. O que tivemos aqui foram empresas públicas que definiam e executavam as

políticas para o setor de telecomunicações, com o Ministério das Comunicações sendo o

responsável pela regulação. Esta porém estava muito mais voltada à regulamentação de

questões técnicas e não econômicas. Só a partir de 1997, o Brasil começou a construir um

modelo de regulação baseado em Agências com a finalidade de fazer uma regulação

econômica.

Nos Estados Unidos, com grande história de regulação, temos um processo de

desregulação da economia, ou seja, onde procura se limitar a atuação e o poder excessivo das

Agências. No Brasil, o que se está mudando é o modo como o Estado intervém na economia,

embora também o nível de intervenção, enquanto que nos Estados Unidos apenas o grau de

intervenção é que está sendo alterado.
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Segundo VISCUSI ET ALLI (1997), a regulação pode se dar em vários níveis,

federal ou estadual. Porém, em nenhum deles ela está voltada ao exclusivamente ao interesse

público, como seria num modelo ideal. Os agentes econômicos envolvidos, lobistas,

executivo, legislativo, judiciário, entre outros, têm seus próprios interesses e estes quase nunca

são compatíveis e coincidentes com o interesse nacional. O ideal é que a resultante da soma

destes interesses seja no sentido do interesse público, mas não necessariamente o é.

Não é uma tarefa simples para o governo fazer uma política regulatória uma vez que

vários jogadores, públicos e privados, atuam com objetivos muito diferentes. Os limites para a

regulação são a legislação e o judiciário. Todas as ações de uma Agência devem estar

baseadas em lei, e podem ser contestadas no judiciário. Para que uma Agência atue de modo

eficaz, é necessário que tenha um conjunto de procedimentos administrativos de modo que a

sociedade tenha o controle e a transparência de todas suas ações.

A regulação deve ser orientada a resultados, por isto deve definir parâmetros que

devem ser obedecidos e não especificar tecnologias ou detalhar parâmetros. Por exemplo, o

sistema de telefonia móvel deve operar em determinadas faixas de freqüências, mas não deve

ser a Agência quem vai definir qual a tecnologia a ser utilizada.

Embora as políticas de regulação estejam facadas nos negócios, o alcance da

regulação deve ser amplo o suficiente para incluir todos os agentes do mercado. Dependentes

da conjuntura econômica em que se encontram, as políticas de regulação se dão basicamente

em função das falhas de mercado. Quando um determinado monopólio natural passa por uma

inovação que reduz os custos fixos, ou altera a demanda do mercado, faz-se necessário que os

reguladores revisem completamente suas políticas de atuação nesta indústria.

Neste sentido, temos três níveis de atuação da regulação: o primeiro seria a regulação

clássica de preços e de novos entrantes, ou seja, a regulação plena; o segundo seria a

desregulação plena, ou não regulação; e o terceiro nível, um meio termo entre estas duas

posições seria a regulação parcial, onde os reguladores adotariam políticas para a prevenção e

o estímulo da competição de modo a tomar o ambiente cada vez mais competitivo.
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Ainda segundo VISCUSI ET ALLI (1997), a desregulação completa do mercado faz

com que os agentes deixem todo o processo de fixação de preços e de novos entrantes por

conta do mercado. Esta permite a livre entrada de competidores e a completa remoção dos

controles de preços. Para que isto seja possível, a indústria não deve mais ser um monopólio

natural, ou se for, que as economias de escala sejam relativamente pequenas que quaisquer

ineficiências produtivas, resultantes de se ter mais de uma filma, sejam compensados pelos

benefícios da competição.

Entretanto, o simples fim da condição de monopólio natural pode não ser suficiente

para justificar a plena desregulação. Embora se tenha o fim do monopólio natural, o

monopolista ainda tem um poder de mercado muito grande, podendo impedir a entrada de

novos concorrentes. Neste caso pode ser preferível se fazer uma transição gradual de um

ambiente regulado para um desregulado.

A desregulação parcial é um meio termo entre a regulação completa e a não

regulação. Isto exige o enfraquecimento de restrições de entrada através da permissão de

entrada livre. A característica chave de desregulação parcial é que alguns controles

substantivos são mantidos sobre o preço. Uma das diversas maneiras de se fazer uma

desregulação parcial seria especificar limites mínimos e máximos sobre preços e permitir às

firmas considerável flexibilidade dentro daqueles limites. É possível também se implementar

uma política regulatória assimétrica permitindo uma considerável liberdade de preço para

novas firmas enquanto continuar sujeitando a firma estabelecida ao processo de aprovação da

tarifa.

Na ausência de uma regulação de preços continuada, é possível que a posição

dominante da fuma estabelecida, com possivelmente maiores recursos que as novas, possa

permití-la efetivamente a engajar-se em uma política predatória de preços abaixo do custo de

modo a quebrar os novos concorrentes. A regulação parcial pode ser uma política

intermediária útil quando existirem consideráveis incertezas encaradas pelo regulador sobre as

condições de custo e demanda. Por outro lado, pode-se utilizar uma política de transição para

facilitar o ajuste a plena desregulação.
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Existem distorções que podem surgir de uma política regulatória que trate de firmas

estabelecidas e novas firmas de maneira diferentes. Uma das distorções é a possibilidade de

uma indústria ainda ser um monopólio natural e a firma estabelecida definir preços de modo

que tenha um lucro normal, ainda assim uma nova firma teria interesse de entrar se lhe fosse

permitido definir livremente seus preços. A lucratividade da entrada naquele contexto é gerada

pela distorção criada por uma política regulatória que restrinja a definição dos preços da firma

estabelecida, mas não as entrantes.

Esta possibilidade é gerada por uma prática de definição de preços conhecida como

subsídios cruzados. Os subsídios cruzados ocorrem quando o preço de um produto é definido

de modo a gerar receitas adicionais que são utilizadas para subsidiar as vendas de um segundo

produto oferecido pela firma regulada. Esta prática tem sido observada em muitas indústrias

reguladas incluindo telefones, linhas aéreas, e estradas de ferro. Usualmente, exigem o

estabelecimento de preços sobre um produto, de baixo custo, muito alto e o preço sobre um

produto, de alto custo, muito baixo. A receita arrecadada a partir do mercado mais lucrativo é

utilizada para ajudar a cobrir o custo do mercado menos lucrativo.

o que se que mostrar agora é que existe espaço para entrada de uma nova firma sob

regulação parcial mesmo que o monopolista esteja ganhando dinheiro e seja um monopólio

natural. Recorde que a regulação parcial permite a entrada, mas que a regulação de preços

continua para a firma regulada, ou incumbent. Uma nova firma pode entrar lucrativamente

com uma definição de preços levemente inferior aos preços que estavam sendo praticados no

mercado.
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Observe que a nova firma não entrará no mercado não lucrativo. Esta prática de

introdução apenas nos mercados lucrativos é chamada de ficar apenas com a "nata" do

mercado. As firmas entrantes ficam com a "nata" do mercado e deixam o resto, a parte menos

lucrativa do mercado, para as firmas já estabelecidas.

Existem dois fatos importantes a se observar sobre este efeito. Primeiro, ela acarreta a

entrada de um novo competidor desde que a produção por uma única firma esteja

minimizando custo em cada nível de produção. A segunda consideração é que o subsídio

cruzado é uma maneira socialmente ineficiente para se definir preços. Pelo ajuste de preços

muito alto para o mercado lucrativo, informações incorretas estão sendo enviadas a potenciais

entrantes.

Figura 2. Transição ideal de um monopólio natural para um mercado competitivo perfeito.
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No gráfico acima, mostramos o nível de regulação no mercado como uma função do

nível de competitividade do mercado. Em um modelo ideal, quanto mais competitivo um

mercado, menor deve ser a intervenção via regulação. Os mercados reais e porém são

imperfeitos, como ressalta FlORI (1995), repetindo George Soros:

"A falsidade a meu ver é a idéia que impera 110 mundo de que os mercados

são perfeitos e, portanto, tendem ao equilíbrio. Estou convencido de que os

mercados são imperfeitos e de que no futuro podem nos conduzir a um formidável

colapso na economia do planeta. Nós vivemos constantemente no que chamo de

desequilíbrio dinâmico. Ninguém quer reconhecer isso agora porque estamos (?)

nadando em prosperidade".

Assim, considerando que os mercados são imperfeitos e não tendem ao equilíbrio,

acreditamos que sempre se fará necessário um determinado grau de intervenção do Estado, e

que esta se dará por meio de agências de regulação.

Em resumo, podemos afirmar que embora a regulação tenha sido criada para

controlar os excessos dos mercados com características de monopólio natural esta não é a sua

função principal no contexto das telecomunicações brasileiras. Aqui sua função primordial é

garantir a transição de um mercado monopolístico para um mercado competitivo, introduzindo

mecanismos para que o poder de mercado das firmas estabelecidas diminua, ao longo do

tempo, e que a firmas entrantes cresçam até se ter um "market share" que garanta uma

competição equilibrada.
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A regulação aqui empregada é a parcial, ou seja, tem-se um controle sobre a entrada

de novos concorrentes e sobre os preços, mas este controle não é algo rígido e existe um

cronograma de flexibilização deste controle, o qual estipula que teremos um mercado

plenamente competitivo em 2005. As firmas entrantes têm maior tlexibilidade em sua política

de preços e podem atuar em determinados nichos de mercado, enquanto as firmas em posição

dominante no mercado, ou incumbents, tem que atuar em áreas menos lucrativas, por conta

das metas de universalização dos serviços.

Embora ainda não completamente experimentada, a maior dúvida com relação a

implementação de agências de regulação no Brasil é saber se ela estará sujeita, ou não, aos

mesmos problemas que fizeram com que as empresas públicas de telecomunicações no Brasil

não cumprissem seus objetivos, como o fizeram em países mais desenvolvidos. A dúvida é

saber se as agências, além de não serem capturadas pelos interesses econômicos que as

cercam, o que é típico no modelo de regulação tradicional, não sejam também capturadas

pelos interesses políticos, fato comum em nosso país, no que diz respeito ao setor público.
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3 História das telecomunicações brasileiras

3.1 A estatização do setor

o primeiro telefone instalado no Brasil, foi um presente de Alexandre Graham Bell

ao Imperador D. Pedro 11,e começou a funcionar em janeiro de 1877, ligando o Palácio de São

Cristóvão, hoje Museu Nacional, ao Palácio da Rua Primeiro de Março, edifício hoje

pertencente aos Correios, no Rio de Janeiro.

Desta época até a década de 60, o país contava apenas com o Decreto-Lei 21.111, de

1° de março de 1932, que regulamentava os serviços de radiocomunicações, a exploração dos

serviços de telecomunicações cabia à União, aos Estados e aos Municípios, diretamente ou

através de concessão. Com pouco mais de 1 milhão de telefones para uma população de 70

milhões de habitantes o país não possuía uma política, propriamente dita, para o

desenvolvimento das telecomunicações.

Segundo dados constantes na EM n° 231/MC21
, de 10 de dezembro de 1996, existiam

nesta época cerca de 1.200 empresas telefônicas no País, a maioria de médio e pequeno porte.

Estas cuidavam de seus próprios sistemas, sem nenhuma coordenação entre si, e sem

compromisso com diretrizes comuns de desenvolvimento e de integração dos sistemas, o que

não propiciava condições para um bom desempenho do setor.

Os serviços telefônicos concentravam-se na região centro-leste do País, onde se

encontravam mais de 60% dos terminais, explorados pela CTB - Companhia Telefônica

Brasileira, de capital canadense. As comunicações telefônicas e telegráficas internacionais

eram exploradas por empresas estrangeiras.

21 Exposição de Motivos N° 231 do Ministério das Comunicações, onde o então Ministro Sérgio Motta

expõe as razões para a reestruturação do setor de telecomunicações ao Presidente da República.
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Um primeiro movimento no sentido da estatização do setor foi dado no início de

1962, quando o governador gaúcho Leonel Brizola encampou e nacionalizou a Companhia

Telefônica Nacional (CTN), subsidiária da ITT no Rio Grande do Sul, transformando-a na

Companhia Rio-grandense de Telecomunicações (CRT)22. Esta fato porém ainda não fazia

parte de uma política nacional para o setor e se constituiu num ato isolado.

Em 27 de agosto de 1962, foi aprovado o Código Brasileiro de Telecomunicações -

Lei n° 4.117. Esta lei define, agora sim, pela primeira vez no país, uma política nacional para

as telecomunicações. Nela se destacavam os seguintes pontos:

• a criação do Sistema Nacional de Telecomunicações, a qual colocava sobre

jurisdição da União os serviços de telégrafo, radiocomunicação, e telefonia

interestadual;

• a instituição do CONTEL, o qual era o responsável pelas especificações técnicas

das redes telefônicas, bem com pelos critérios para a fixação de tarifas;

• a autorização para o Executivo constituir empresa para explorar os serviços

interurbanos, a EMBRATEL;

• a instituição do FNT - Fundo Nacional de Telecomunicações, contribuição

destinado a financiar as atividades da EMBRATEL, entre outros pontos.

Com os instrumentos criados pelo Código começou a ser implementado o modelo

estatal, baseado no monopólio natural, que durou mais de trinta anos, sendo desmontado só em

1998. A EMBRATEL, constituída em 16 de setembro de 1965, iniciou a interligação de todas

as capitais e as principais cidades do País. Entre 1969 e 1973, a EMBRATEL assumiu a

22 Vendida parte das ações do governo gaúcho, em 1996, para a Telefônica de Espanha, e completada a

privatização em 1998. Hoje, após um período sob intervenção da ANA TEL, pertence a Brasil Telecom.
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exploração dos serviços internacionais, com a expiração do prazos de concessão das empresas

estrangeiras.

É interessante observar que as políticas para o setor de telecomunicações começaram

a ser definidas em 1962, num período anterior ao movimento de 64, e continuaram a ser

implementadas após este movimento. Ou seja, mais que aspectos ideológicos, as políticas

sempre foram definidas em função da conjuntura tecnológica e econômica, e são frutos do

momento em que se encontram.

A partir de 1965, o CONTEL passou a funcionar como órgão executivo e regulador

das telecomunicações no Brasil. Em 1966, o CONTEL regulamentou o autofinanciamento, ou

seja, a participação financeira dos pretendentes à aquisição de linhas telefônicas, que durou até

1997. Em 25 de fevereiro de 1967, através do Decreto-Lei n° 200, foi criado o Ministério das

Comunicações, ao qual, estava vinculada a EMBRATEL e que assumiu as atribuições do

CONTEL23.

Em 1972, o governo tomou conta do setor de telecomunicações com a criação da

TELEBRÁS, através da Lei n° 5.792, de 11 de julho. Logo após sua criação, a TELEBRÁS

iniciou o processo de incorporação de aproximadamente 900 empresas que prestavam serviços

telefônicos no Brasil, consolidando as empresas de âmbito estadual. Através do Decreto n°

74.379, de 1974, TELEBRÁS foi designada "concessionária geral" para exploração dos

serviços públicos de telecomunicações em todo o país.

O sistema TELEBRÁS era composto então, antes da reestruturação para a

privatização, por uma empresa "holding", a TELEBRÁS; por uma empresa operadora de

longa distância de âmbito nacional e internacional, que explorava também serviços de

comunicações de dados e de telex (a EMBRATEL); por 27 empresas de âmbito estadual ou

local, e existiam ainda quatro empresas independentes, as quais por um motivo ou outro não

23 Como afirma NOV AES (2000), o CONTEL foi extinto em 1990 pelo governo Collor.
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foram incorporadas, fora do sistema TELEBRÁS, sendo três estatais" e uma privada ". Neste

momento, ainda segundo dados constantes na EM n° 2311MC, o Sistema TELEBRÁS detinha

cerca de 90% da planta de telecomunicações existente no País e atuava em uma área na qual

viviam mais de 90% da população brasileira.

3.2 A realidade do setor antes da privatização

No momento de preparação do processo de reestruturação, em 1996, o governo

brasileiro trabalhava com os seguintes dados: enquanto a população brasileira, nos últimos 20

anos, tinha aumentado em 50% e o PIB crescido 90%, a planta instalada de terminais

telefônicos do Sistema TELEBRÁS tinha crescido mais de 500%, o tráfego telefônico havia

aumentado mais de 1200% no serviço local e mais de 1800% no serviço interurbano, o que

mostrava que a demanda por serviços havia crescido bem mais do que a capacidade de seu

atendimento. Em 1996, estimava-se que a demanda por serviços variasse entre 18 e 25 milhões

de potenciais usuários. Desse total, pouco mais de 14,5 milhões de usuários eram atendidos na

época, ou seja, existia uma demanda reprimida de, pelo menos, 4 milhões de assinantes.

Por outro lado, verificava-se que mars de 80% dos terminais residenciais

concentravam-se nas famílias de classes "A" e "B", o que mostrava uma clara elitização dos

serviços. As classes menos favorecidas estavam deixadas a própria sorte sem acesso aos

serviços, pois além de não terem seu telefones os públicos eram insuficientes e mal

distribuídos geograficamente, além de serem constantes alvos de depredações.

24As três estatais eram as seguintes: SERCOMTEL, controlada pela Prefeitura de Londrina; CETERP,

controlada pela Prefeitura de Ribeirão Preto; e CRT, controlada pelo Governo do Rio Grande do Sul.

25 A empresa privada que sobreviveu ao período de estatização das telecomunicações brasileira foi a

CTBC, sediada em Uberlândia e que atua no triângulo mineiro, no nordeste de São Paulo, sul de Goiás

e sudeste do Mato Grosso do Sul.
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Considerando este quadro, mostramos abaixo uma tabela onde se pode ver o

crescimento do número de telefones fixos, no período entre 1972 e 1994, e a densidade"

destes.

Tabela 2. Número de telefones fixos e densidade entre 1972 e 1994.

Ano N° de telefones fixos Densidade
aparelhos por

lOOhab.

1972 1,4 milhões 1,5

1980 5,1 milhões 4,6

1985 7,0 milhões 5,8

1990 9,3 milhões 7,1

1994 13 milhões 8,6

Fonte: site da ANATEL na Internet (www.anatel.gov.br) e elaboração própria

A análise do gráfico abaixo, gerado a partir da tabela acima, nos permite ver com

mais clareza, a capacidade de atendimento do modelo Estatal no que se refere à instalação de

telefones. Primeiro observa-se que em 1972 a densidade era baixíssima, menos de 2 telefones

para cada 100 habitantes. O segundo ponto, é que se embora tivemos um enorme crescimento

no número de linhas instaladas, o que dá margem para os discursos do tipo, tínhamos uma das

maiores27 redes do mundo, podemos observar por outro lado que a taxa de crescimento do

número de linhas de telefones é bem maior que taxa de crescimento da densidade (número de

telefones/população) de telefones por habitantes, o que significa dizer que se embora foram

26 Densidade, aqui, quer dizer quantidade de telefones para 100 habitantes. É, neste caso, um

parâmetro mais adequado para se medir o nível de penetração do sistema de telefonia, uma vez que

apenas a quantidade não nos revela muita coisa.

27 Segundo WOHLERS (1997), em 1993, com 7,5 terminais por 1000 habitantes o Brasil era o décimo

lugar na América e quadragésimo segundo lugar no mundo.
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instalados muitos telefones, este crescimento no número de telefones não foi proporcional ao

crescimento da população, estando, portanto, sempre aquém da demanda.

Figura 3. Número de telefones e densidade entre 1972 e 1994.
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Fonte: site da ANATEL na Internet (www.anatel.org.br) e elaboração própria.

A diferença entre a taxa de crescimento do número de telefones e a taxa da densidade

de telefones é menor no período de 1972 a 1985, e cresce muito a partir de 1985, disparando

nos anos 90. Isto mostra claramente um esgotamento do modelo Estatal de telecomunicações.

Uma conclusão que podemos ter aqui, é que no período de 1972 a 1985, embora a diferença

entre a taxa de telefones fixos e a taxa de crescimento da densidade fosse pequena, já

começávamos a ter um déficit entre a demanda de telefones e a oferta por parte do monopólio

Estatal. Observe que isto se agrava a partir da constituição de 1988, com as amarras ainda

maiores a que foi submetido o setor.

Entre as razões apontadas para justificar esta incapacidade do modelo estatal em

atender a demanda, em nível razoável, destacamos as restrições impostas pela Constituição de

1988 às empresas estatais, a questão das tarifas distorcidas e a ineficiência do monopólio.
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Notadamente a partir da Constituição de 1988, as restrições à gestão empresarial

imposta às empresas estatais de modo geral, acabaram equiparando essas empresas à

administração pública, limitando a flexibilidade operacional indispensável à atuação

empresarial, particularmente em ambiente competitivo. Assuntos comuns nas empresas

privadas, como compras e contratação de funcionários, eram verdadeiros problemas para as

estatais uma vez que demandavam complexos processos de licitação e de concursos públicos o

que não atendia às exigências que o mercado impunha às empresas.

As tarifas eram estabelecidas segundo critérios totalmente dissociados dos custos dos

serviços correspondentes, uma vez que as estatais eram utilizadas como instrumento de

política econômica. As tarifas eram controladas de modo a não causarem grandes impactos nas

taxas de inflação. Como somente as tarifas dos serviços locais compunham os índices de

inflação, os aumentos eram dados apenas às tarifas das chamadas interurbanas e

internacionais, o que distorcia ainda mais a política tarifária.

Temos que reconhecer aqui, como o faz NOVAES (2000), que o governo teve a

coragem de promover em duas vezes, a correção tarifária necessária para a liberalização do

setor. Em novembro de 1995, o governo elevou em cinco vezes o valor da assinatura

residencial e em 80% o valor da chamada local. Em maio de 1997 houve um novo aumento

das tarifas locais, agora com redução no valor das tarifas de chamadas internacionais e

interurbanas. Tal correção pode ser vista no gráfico a seguir, junto com uma comparação com

as tarifas praticadas em outros países.
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Tabela 3. Reajuste das tarifas brasileiras e comparação internacional.

Brasil Argentina Chile EUA

Julho Julho
de 1994 de 1998

Taxa de instalação n.d. 43,10 250,00 183 50,00

Assinatura local 0,63 11,91 12,75 19,48 12,50

Assinatura comercial 7,45 17,87 36,16 19,48 17,31

Chamada local 3 mino 0,03 0,07 0,09 0,04 0,08
(horário de pico)

Serviço de longa distância doméstico 0,26 0,21 0,28 0,21 0,23
(1 min.)

Serviço de longa distância 2,61 0,93 1,40 1,35 0,69
internacional (1 min.)

Serviço móvel celular 0,34 0,32 n.d. n.d. n.d.
(l mino local)

Fonte: NOV AES (2000).

Um outro ponto que contribuiu para o fim do modelo estatal foi a falta de capacidade

de investimento pelo Estado. Os investimentos do setor estavam sujeitos a inclusão no

Orçamento Geral da União e deviam ser aprovados pelo Congresso. A Telebrás não podia

decidir sobre seu nível de investimento. Para se ter uma idéia dos níveis de investimentos

praticados pelo setor no período entre 1992 e 1995, mostramos a seguir uma tabela onde tem-

se o nível de investimento per capita no Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos. Os valores

abaixo estão em dólares americanos e tratam-se na verdade do investimento dividido pelo

número de habitantes.
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Tabela 4. Investimentos per capita no período de 1992 a 1995 (US$/habitante).

1992 1993 1994 1995

Brasil 0,03 0,69 15,42 28,77

Argentina 38,33 60,08 84,04 74,08

Chile 11,52 15,18 10,86 18,24

EUA 84,92 90,45 87,36 89,56

Fonte: International Marketing Data and Statistics, 23rd edition, 1999, e elaboração própria.

Como se pode ver praticamente não eram realizados investimentos no setor de

telecomunicações na primeira metade da década de 90.' Estes começaram a ser realizados a

partir de 1995, quando o governo começa a preparação da privatização do setor.

Em 1994, o discurso oficial do governo falava em flexibilização'" dos monopólios.

Porém, o modelo estatal começou a ser desmontado, de fato, em 1995 com a aprovação, em 15

de agosto, da Emenda Constitucional n° 8. Esta quebrou o monopólio estatal das

telecomunicações. Em julho de 1996, o Congresso Nacional aprovou a Lei 9.295, chamada

Lei Específica, ou Lei Mínima, na qual se abre ao mercado privado os serviços celulares da

banda B, além de serviços via satélite, serviços limitados, trunking'", paging e redes

corporativas. Esta lei foi aprovada para evitar atrasos na liberalização do setor uma vez que

uma proposta mais complexa envolvendo todo o setor ainda não estava pronta.

Em 1997, a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL, é criada, pela Lei

n° 9.472 de 16 de julho, a Lei Geral de Telecomunicações (LGT), a qual trata também da

organização dos serviços de telecomunicações. Esta lei normatiza a Emenda Constitucional

28 O governo utilizava o termo "flexibilizar" porque ainda não tinha coragem de falar em "quebrar" os

monopólios.

29 Para maiores detalhes sobre Trunking ver BARRADAS (1995).
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n° 8, de 1995. Esta agência reguladora é instalada em 5 de novembro de 1997, nove meses

antes da privatização do setor. Para preparar o sistema para a privatização, a Agência assina

com as operadoras ainda estatais os contratos de concessão com as metas de qualidade e

universalização que seriam posteriormente válidas para as empresas já privatizadas.

o modelo estatal de gestão das telecomunicações é finalmente encerrado, em 29 de

julho de 1998 com o leilão de privatização do Sistema Telebrás.

Como pudemos ver neste rápido retrospecto da história das telecomunicações no

Brasil, esta pode ser dividida em três períodos. O primeiro, do final do século XIX até meados

da década de sessenta, o qual se caracterizava por um mercado completamente liberado, porém

sem políticas para o desenvolvimento do setor. A partir de meados da década de sessenta, a

conjuntura tecnológica e econômica indicava a existência de um monopólio natural no setor,

isto aliado às deficiências do setor levaram a um processo de estatização do mesmo.

Assim, o segundo período é o que vai desde meados da década de sessenta até o

início dos anos noventa. Neste período se tem a exploração do setor de telecomunicações pelo

governo, através de empresas estatais. O Brasil conta então com uma política de

desenvolvimento e padronização das telecomunicações. Por outro lado tal política não foi

capaz de assegurar a universalização dos serviços. Ao contrário, criou um mercado paralelo de

telefones dificultando ainda mais o acesso aos serviços para as classes menos favorecidas.

O terceiro momento, é o período que se inicia em meados dos anos 90, mars

precisamente em 1995, com o fim do monopólio estatal de telecomunicações, e vai até os

nossos dias. Este período é marcado pelo processo de transição do mercado monopolista para

o mercado competitivo.
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4 Modelo brasileiro de regulação

4.1 A Lei Geral das Telecomunicações

o marco no processo de reestruturação das telecomunicações brasileira foi a

aprovação da Lei N° 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei Geral de Telecomunicações (LGT).

Esta lei, como já dissemos, normatiza a Emenda Constitucional n° 8, de agosto de 1995. Em

seus princípios fundamentais a LGT estabelece que é de competência da União, através do

órgão regulador, a ANATEL, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações.

Observe que agora a função é organizar os serviços e não mais explorá-los como era até então.

Dentro da conjuntura em que está inserida, a lei dá as bases do modelo fundamentado

na regulação e na concorrência, e está preparada para promover a transição para um mercado

competitivo. De acordo com a EM n° 2311MC30
, esta lei criou os instrumentos necessários ao

governo, para que através da ANATEL, desempenhasse seu papel na reestruturação das

telecomunicações. É importante destacar que a LGT não é uma lei que se encerra em si

mesma, mas que é parte de todo um projeto de reestruturação das telecomunicações. Este

projeto levará alguns anos até ser concluído.

A Lei Geral das Telecomunicações está dividida em quatro livros. O primeiro fala

sobre os princípios fundamentais da Lei, listando os deveres do poder público com relação aos

serviços de telecomunicações, nos quais se destacam: a promoção do acesso aos serviços de

telecomunicações a todos os cidadãos e o fortalecimento do papel regulador do Estado, através

da ANATEL. Neste livro também são listados os direitos do usuário onde se destacam: o

direito ao acesso aos serviços e à escolha da operadora que vai lhe prover os serviços. Esta

escolha é algo fundamental quando se pretende ter um mercado competitivo.

30 Exposição de Motivos N° 231 do Ministério das Comunicações, onde o então Ministro Sérgio Motta

expõe as razões para a reestruturação do setor de telecomunicações ao Presidente da República.
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Este livro demonstra também a preocupação da legislação em evitar atos de

concentração econômica, os quais estão submetidos às normas gerais de proteção da ordem

econômica e sujeitos ao CADE e à fiscalização da ANATEL. Dependem da prévia aprovação

de Agência a cisão, a fusão, a transformação, a incorporação, a redução do capital da empresa

e a transferência de seu controle societário.

No segundo livro se institui o órgão regulador, definindo sua composição e

competências, diferenciando-se o que é função da Agência e o que é do poder Executivo. Este

livro define o que cabe ao Poder Executivo, em resumo: aprovar as políticas para o setor, entre

as quais se destaca a instituição, ou eliminação, de prestação de modalidade de serviço; a

aprovação do plano geral de outorgas e a aprovação do plano geral de metas para a progressiva

universalização dos serviços, todos prestados no regime público. Já a Agência, é responsável

pela proposição e, uma vez aprovadas pelo executivo, a implementação das políticas para o

setor. Define também que cabe a Agência representar o Brasil nos organismos internacionais

de telecomunicações, sob a coordenação do Poder Executivo.

No terceiro livro a Lei fala da organização dos serviços de telecomunicações,

definindo e classificando o mercado, tendo em vista a definição do nível de intervenção que se

pretende que a Agência tenha. Este livro define os conceitos de serviços prestados em regime

público e privado, bem como os de interesse coletivos e restritos. Estes conceitos são definidos

de modo a possibilitar, com o passar do tempo que a Agência transforme as atuais concessões

em simples autorizações, permita a entrada de novos competidores no mercado e com o

aumento da concorrência, reduza o mínimo a intervenção da Agência no mercado de

telecomunicações. É o que ORTIZ (1997) classifica como desintegração vertical dos serviços

e separação das atividades, algo imprescindível para se conseguir a transparência e a dualidade

do regime jurídico (mercado ou regulação).

Finalmente, o quarto livro prepara a privatização do Sistema Telebrás. Este livro da

as normativas para o Executivo promover a reestruturação e desestatização do sistema e define

que os editais de desestatização deveriam conter cláusulas de compromisso de expansão do

atendimento à população, tendo em vista a universalização dos serviços de telecomunicações.
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4.2 Serviços de telecomunicações e serviços de valor agregado

Neste item mostraremos as diferenças entre o serviço de telecomunicações e os

serviços de valor agregado. É importante diferenciar estes dois conceitos, uma vez que são

eles que definem onde a ANATEL deve atuar ou não.

No artigo 60, a LGT define o conceito de serviço de telecomunicações da seguinte

maneira:

"Art. 60°. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que

possibilita a oferta de telecomunicação.

§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, por

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer

natureza.

§ 2° Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou

aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação,

seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que às abrigam e

complementam, inclusive terminais portáteis. "

Esta definição na Lei é importante para deixar bem claro o que significa o serviço de

telecomunicações e diferenciá-lo do serviço de valor adicionado, que aparece definido, logo

após, no artigo 61.

"Art. 6]0. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um

serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas

utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou

recuperação de informações.

§ ]O Serviço de valor adicionado não constitui serviço de

telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do serviço de
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telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa

condição.

§ 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de

telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à

Agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim como o

relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações.".

A definição de valor de serviço adicionado, ou agregado, é um conceito nov03
! em

telecomunicações, e que surgiu a partir da união entre a informática e telecomunicações. A

definição utilizada na LGT está de acordo com a feita por RA VENTOS (1997), segundo a

qual este é um serviço que adicionado a um serviço básico lhe dá outras facilidades ou satisfaz

novas necessidades. Um exemplo de serviço de valor adicionado é o serviço de mensagens, ou

recados, pelo telefone celular. O serviço de telecomunicação é a telefonia celular propriamente

dita, o serviço de valor adicionado são as mensagens que são transmitidas pelo celular.

Quando os serviços eram prestados como monopólio natural, pelas estatais, não fazia

muito sentido diferenciar os tipos de serviços fornecidos. A tecnologia disponível também

limitava em muito a oferta destes serviços. Assim, mais uma vez, a evolução tecnológica

possibilitou a existência de novos serviços gerando novos mercados. Com isto, tomou-se

necessário à separação dos diversos tipos de serviços de modo a poder se administrar cada

ramo com as suas complexidades específicas da melhor maneira possível.

A tabela abaixo mostra os principais serviços de telecomunicações e de valor

agregado. Vale ressaltar aqui que a idéia da divisão em serviço de telecomunicações e serviço

de valor adicionado não é uma invenção brasileira. Todo o processo de reestruturação do setor

31 Este conceito aparece pela primeira vez na Lei N° 9.295/96, a Lei Mínima, de 1996.
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de telecomunicações brasileiro teve suas diretrizes previamente definidas na OMC32, a qual

definiu o que são as telecomunicações básicas e o que são os serviços de valor adicionado.

Tabela 5. Serviços de Telecomunicações e Serviços de Valor Adicionado

Serviços de Telecomunicações Serviços de Valor Adicionado

Telefônico Fixo Comutado - STFC

Móvel Celular - SMC

Radioamador

Rádio do Cidadão

Especiais

Satélites

Limitado Privado

Público-Restrito

Especializado

TV aCabo

MMDS

Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por
Assinatura via Satélite - DTH

TV por Assinatura

Radiodifusão

Especiais de Radiochamadas

Secretária Eletrônica

Fax

Videotexto

Correio Eletrônico

Mensagens

Acesso a Informações Bancárias

Transferência Eletrônica de Fundos

Outros33

Fonte: site da ANATEL (www.anatel.gov.br) e elaboração própria.

32 Entre os serviços que foram negociados na OMe, estão a telefonia de voz, a transmissão de dados,

telex, telegrafia, fax, linhas privativas, sistemas de satélites fixos e móveis, telefonia celular, serviços

de dados móveis, paging, e sistemas de comunicações pessoais. Os serviços de valor adicionado, ou

telecomunicações para os quais os fornecedores "adicionam valor" às informações do usuário pela

ampliação de sua forma ou conteúdo, ou pelo provimento de armazenamento, ou retransmissão não o

foram.

33 A lista de serviços adicionados é deixada em aberto uma vez que todos os novos serviços que forem

surgindo serão, provavelmente, enquadrados nesta categoria e estarem sujeitos apenas às leis de

mercado, sem intervenção do governo.
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o importante a destacar aqui, é que a ANATEL atua sobre os serviços de

telecomunicações. Os serviços de valor adicionado são deixados para o mercado e só são

considerados pela ANATEL como usuários dos serviços de telecomunicações e não como

provedores deste.
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4.3 Abrangência e regime jurídico dos serviços

De modo a definir exatamente quais os direitos e deveres dos operadores e dos

consumidores a LGT classifica os serviços, no artigo 62, quanto à abrangência dos interesses a

que atendem. Estes podem ser serviços de interesse coletivo e serviços de interesse restrito. No

artigo 63 é feita a classificação quanto ao regime jurídico de sua prestação, no qual os serviços

de telecomunicações são divididos em público e privado. Os serviços prestados em regime

público são prestados mediante concessão ou permissão, com atribuição à sua prestadora de

obrigações de universalização e continuidade.

Os serviços de interesse coletivo caracterizam-se basicamente por serem abertos a

todos, indistintamente, e são voltados para a realização dos objetivos e princípios

fundamentais da LGT, estando assim sujeitos a maiores condicionamentos legais e

administrativos, ou seja, sujeitos a um acompanhamento mais próximo da ANATEL.

Os serviços de telecomunicações de interesse coletivo, os quais são garantidos." pela

União, devem comportar, em princípio, prestação no regime público, embora em certas

condições possam também ser oferecidos em regime privado. Os serviços prestados em

regime privado são basicamente todos aqueles que não são prestados em regime público.

Assim sendo, temos que com a reestruturação do setor de telecomunicações, o governo limitou

sua atuação ao que ele entende como realmente essencial, e deixou para o mercado os serviços

que podem ser executados melhor por este.

Os serviços de interesse restritos, caracterizados como de livre exploração, estão

sujeitos apenas aos condicionamentos necessários para evitar que sua exploração possa

acarretar prejuízos ao interesse coletivo.

34 Garantidos em termos de existência, universalização e continuidade.
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Note que há, pelo menos em tese, uma entrega das telecomunicações ao mercado,

porém tomando-se o cuidado de permitir a intervenção do governo naquilo que ele entende

como essencial. Pretende-se com esta reserva, que o governo tenha meios de incrementar o

desenvolvimento do setor e alcançar as metas fixadas para a universalização dos serviços.

Cada modalidade de serviço pode ser destinada à prestação exclusivamente em

regime público, exclusivamente em regime privado; ou em ambos. As modalidades de

serviços de interesse coletivo que estão sujeitas aos deveres de universalização não podem ser

exploradas em regime privado. A LGT não permite a uma mesma pessoa jurídica, a

exploração, de forma direta ou indireta de uma mesma localidade de serviços nos regimes

público e privado, salvo em regiões, localidades ou áreas distintas.

Entre os serviços públicos destacam-se o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC),

nas modalidades destinadas ao uso do público em geral, o serviço local, o serviço de longa

distância nacional, o serviço de longa distância internacional e o serviço telefônico fixo

comutado 0800. Entre os serviços privados destacam-se: o serviço radioamador, o serviço de

rádio cidadão, serviço móvel celular, serviços especiais, serviços limitados, serviços público-

restritos, serviço especial de radio-chamada, serviços de rede, circuitos especializados entre

outro serviços e o novo serviço móvel pessoal.

Na tabela abaixo, temos um resumo da caracterização dos serviços, de acordo com as

definições da LGT, mostrando como são classificados. Observe que a telefonia fixa é

classificada como de interesse coletivo e regime público, o que implica na obrigatoriedade do

cumprimento das metas de universalização, o que não ocorre para a telefonia móvel, que é

classificada como de interesse coletivo, mas não de regime público e sim privado.

48



Modelo brasileiro de regulação

Tabela 6. Quadro de classificação dos serviços de telecomunicações

Regime Público Regime Privado

Interesse Coletivo Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas Serviço Móvel Celular e Serviço Móvel
modalidades: local, interurbano, Pessoal.
internacional e 0800.

Interesse Restrito Serviços destinados ao uso de Serviço de Radioamador, Rádio Cidadão,
passageiros dos navios, aeronaves, Serviços Especiais= Serviço Limitado
veículos em movimento ou ao uso do Privado36

.

público em localidades ainda não
atendidas pelo Serviço Público de
Telecomunicações.

Fonte: site da ANATEL (www.anatel.gov.br) e elaboração própria.

As modalidades de serviços são definidas pela Agência em função de sua finalidade,

âmbito de prestação, forma, meio de transmissão, tecnologia empregada ou de outros

atributos. A LGT defrne forma de telecomunicação como o modo específico de transmitir a

informação decorrente de características particulares. Consideram-se formas de

telecomunicações a telefonia, a telegrafia, a comunicação de dados e a transmissão de

Imagens.

A LGT proíbe a prática de subsídios para redução artificial dos preços; o uso, com

objetivo de tirar vantagens, de informações obtidas dos concorrentes, em virtude de acordos de

prestação de serviços; a omissão de informações técnicas e comerciais relevantes à prestação

de serviços por terceiros. Ainda com a finalidade de promover a competição efetiva e a

impedir a concentração econômica no mercado, a Agência pode estabelecer restrições, limites

ou condições a empresas ou grupos empresariais quanto à obtenção e transferência de

concessões, permissões e autorizações.

35 Dentro desta classificação encontram-se os serviços de paging.

36 Dentro desta classificação encontram-se os serviços de trunking, sejam eles para uso próprio, ou

comercial.
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A Agência deve disciplinar a exploração dos serviços no regime privado tendo por

objetivo viabilizar o cumprimento das leis, em especial das relativas às telecomunicações, à

ordem econômica e aos direitos dos consumidores, destinando-se a garantir: a diversidade de

serviços, o incremento de sua oferta e sua qualidade; a competição livre, ampla e justa; o

respeito aos direitos dos usuários; a convivência entre as modalidades de serviços e entre

prestadoras em regime público e privado, observando-se sempre o interesse público; o

equilíbrio das relações entre prestadoras e usuários dos serviços; a isonomia de tratamento às

prestadoras; o uso eficiente do espectro de radiofreqüências; o cumprimento da função social

do serviço de interesse coletivo, bem como os encargos dela decorrentes; o desenvolvimento

tecnológico e industrial do setor; e a permanente fiscalização.

4.4 Algumas definições importantes

Esclareceremos agora alguns termos utilizados na legislação e que nos serão úteis no

estudo da visão do governo sobre o modelo de reestruturação das telecomunicações. Entre os

definições mais importantes destacamos a outorga, a concessão, a permissão, a autorização e

as tarifas. Estes termos fazem uma amarração entre os serviços e a suas caracterizações, assim

quando se fala em concessão, está se falando em serviço prestado no regime público, e quando

se fala em autorização, está se falando em serviço prestado no regime privado. Estes conceitos

são extraídos do próprio site da Agência na Internet (www.anatel.gov.br).

Outorga

A exploração do serviço em regime público depende de aprovação da Agência

mediante concessão, ou permissão, implicando esta no direito de uso das radiofreqüências

necessárias, conforme regulamentação. Esta aprovação é a outorga. As concessões obedecem

ao plano geral de outorgas, o qual define a divisão do País em áreas, o número de prestadoras

para cada uma delas, seus prazos de vigência e os prazos para admissão de novas prestadoras,

os quais são definidos, segundo a LGT, considerando-se o ambiente de competição, o interesse

do usuário e o interesse social e econômico do País, de modo a propiciar a justa remuneração

da prestadora do serviço em regime público.
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Concessão

Um contrato de concessão é o documento no qual o Poder Público outorga a um

concessionário o direito de explorar, no regime público, um serviço de telecomunicações. A

concessão somente poderá ser outorgada a empresa constituída segundo as leis brasileiras,

com sede e administração no País, criada para explorar exclusivamente os serviços de

telecomunicações objeto da concessão. Os direitos e deveres da concessionária, dos usuários e

da Agência estão claramente definidos quando da assinatura do contrato. As concessões serão

outorgadas mediante licitação.

O contrato de concessão indica: o objeto, área e prazo da concessão; modo, forma e

condições da prestação de serviço; regras, critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros

definidores da implantação, expansão, alteração e modernização do serviço, bem como sua

qualidade; os deveres relativos à universalização e à continuidade do serviço; o valor devido

pela outorga, a forma e as condições de pagamento; as condições de prorrogação; as tarifas e

os critérios de reajustes e revisão; os direitos e obrigações dos usuários, da Agência e da

concessionária; a forma de prestação de contas e da fiscalização; condições gerais de

interconexão; sanções; foro e modo de solução extrajudicial de divergências contratuais. As

concessionárias devem apresentar relatórios periódicos sobre o atendimento das metas de

universalização constantes neste contrato.

O contrato pode ser transferido após a aprovação da Agência, desde que: o serviço

esteja em operação a pelo menos três anos, com o cumprimento regular das obrigações; o

cessionário preencha todos os requisitos da outorga, inclusive quanto às garantias, à

regularidade jurídica e fiscal e à qualificação técnica econômico-financeira; a medida não

prejudique a competição e não coloque em risco a execução do contrato. O prazo máximo das

concessões é de vinte anos, prorrogável por mais vinte anos.
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Permissão

É um ato administrativo, e não um contrato, pelo qual se atribui a alguém o dever de

prestar serviço de telecomunicações no regime público (portanto serviço de interesse coletivo)

e em caráter provisório. Esta é outorgada, pela Agência, para prestação de serviço de

telecomunicações em face da situação excepcional que possa comprometer o funcionamento

do serviço que, em virtude de suas peculiaridades, não pode ser atendido, de forma

conveniente ou em prazo adequado, mediante intervenção na empresa concessionária ou

mediante outorga de nova concessão. A permissão é precedida de processo licitatório

simplificado, instaurado pela Agência.

Autorização

A Agência dá autorização para a exploração de serviços no regime privado e fixa os

casos que não dependem de autorização para serem explorados. A autorização de serviço de

telecomunicações é o ato administrativo vinculado que possibilita a exploração, no regime

privado, de modalidade de serviço de telecomunicações, quando preenchidas as condições

objetivas necessárias. As condições objetivas para a obtenção de autorização de serviço são:

disponibilidade de radiofreqüência necessária, quando o serviço a utilizar; e apresentação de

projeto viável tecnicamente e compatível com as normas aplicáveis. Não existe limite do

número de autorizações de serviço. As prestadoras são selecionadas mediante processos

licitatórios.

Tarifas

Pela LGT, compete a Agência estabelecer a estrutura tarifária para cada modalidade de

serviço. São proibidos os subsídios entre as modalidades de serviços e segmentos de usuários.

As tarifas são fixadas no contrato de concessão. Após três anos de celebração do contrato, a

Agência poderá, se existir ampla e efetiva competição entre as prestadoras do serviço,

submeter ao regime de liberdade tarifária as concessionárias. Se houver aumento arbitrário dos
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lucros ou práticas contra a competição a Agência pode voltar ao regime tarifário e impor as

sanções cabíveis.

Quando da implantação de novas prestações de serviços, utilidades ou comodidades

relativas ao objeto da concessão, suas tarifas serão previamente levadas a Agência. As

concessionárias podem cobrar tarifas inferiores às fixadas desde que a redução destas se baseie

em critérios objetivos e favoreça, indistintamente, a todos os usuários, não podendo, é claro,

abusar do poder econômico de modo a melhorar sua posição no mercado. Os planos tarifários,

ou de serviços, estão sujeitos à homologação da ANA TEL.

Convém ressaltarmos, no entanto, que as questões tarifárias no mercado de

telecomunicações devem passar por profundas alterações. As operadoras devem abandonar o

sistema de tarifação por tempo para utilizarem sistemas que cobram o tipo de acesso que o

usuário dispõe, este baseado apenas na assinatura.

4.5 Conclusões

O estudo da LGT no permite concluir que, em resumo, o governo faz uma primeira

divisão entre o que é serviço de telecomunicações e o que é serviço de valor adicionado. O

primeiro ficando sob responsabilidade da ANATEL e o segundo é entregue ao mercado. Feito

isto, dentro do serviço de telecomunicações, é definido o que é essencial e está sujeito a

questão da universalização e o que não é essencial, deixado ao mercado. Note que embora

entregue ao mercado, a ANATEL ainda mantém vigilância sobre este, para que o

comportamento deste seja competitivo e equilibrado.
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5 A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) foi criada pela Lei Geral de

Telecomunicações, em 1997. A LGT estabelece que é de competência da União, através do

órgão regulador, a ANATEL, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações. As

diretrizes políticas para o setor são de responsabilidade dos poderes executivo e legislativo. A

agência é responsável pelo disciplinamento e pela fiscalização da execução, comercialização e

uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, além da

utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofreqüências.

Segundo a LGT, entre os deveres do Poder Público, que estão sob a

responsabilidade da ANATEL, destacam-se: a garantia de acesso aos serviços de

telecomunicações, a indução da expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações, a

promoção da competição no setor, o aumento da oferta de serviços e a definição de padrões de

qualidade, o estímulo ao desenvolvimento tecnológico e industrial e a criação de

oportunidades de desenvolvimento do setor em consonância com o desenvolvimento social do

País. Ao contrário do modelo americano, onde a FCC37 foi constituída basicamente em função

das ligações de longa distância, e depois passou a regular os outros serviços, a ANATEL já

nasce com a função de regular todos os serviços de telecomunicações, excluídos os de

radiodifusão comercial.

37 A FCC - Federal Communications Commission foi criada em 1934, pelo Communication Act of

1934 para regular e os serviços de telecomunicações interestaduais e internacionais. Ela foi definida

como uma Agência independente vinculada diretamente ao Congresso. Mais detalhes, ver o site da

Agência (www.fcc.gov).
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Segundo a EM n° 2311MC38
, para prover a Agência com a independência que

necessita, foi criado a figura jurídica de uma autarquia especial, com a função de órgão

regulador de telecomunicações vinculada ao Ministério das Comunicações. A figura da

autarquia especial foi criada especialmente para atender às necessidades jurídicas de um órgão

regulador independente. Evitou-se caracteriza-la como uma autarquia pública comum pois se

assim o fosse, estaria sujeita às amarras legais da Administração Pública, impedindo-a de ter a

flexibilidade e independência essenciais para o bom andamento de suas atividades.

Ainda segundo a EM n° 2311MC, este caráter de autarquia especial, teoricamente,

garante à agência independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica,

mandato fixo e estabilidade para seus dirigentes além de autonomia financeira. Não foi

também caracterizada como uma pessoa jurídica de direito privado pela absoluta falta de

tradição, no Brasil, de ter organizações privadas atuando em áreas do setor público. Esta

situação poderia ser questionada juridicamente uma vez que sua competência decisória é

própria do Estado, e teria sua independência e isenção fortemente questionada'".

A necessidade de como órgão regulador exercer função administrativa em matéria de

competência da União, fez com que a Agência fosse vinculada ao poder executivo. Sua

subordinação ao Legislativo poderia trazer problemas de constitucionalidade no que se

relaciona à separação dos poderes.

38 Exposição de Motivos N° 231 do Ministério das Comunicações, onde o então Ministro Sérgio Motta

expõe as razões para a reestruturação do setor de telecomunicações ao Presidente da República.

39 Em um país como o Brasil, não existe tradição de se ter agências privadas regulando assuntos de

interesse público. Qualquer tentativa neste sentido seria vista com muita desconfiança pela sociedade e

dificilmente aceita. Não faz parte de nossa cultura este tipo de instituição. Estas agências estariam

muito mais sujeitas à ação de lobbies, o que não implica em dizer que sendo pública esteja isenta da

intervenção destes lobbies.
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Segundo a LGT, as responsabilidades regulatórias da ANATEL devem ser

implementadas de modo a promover o interesse público. A ANATEL tem autoridade para

adotar regras e regulações, para determinar, garantir e revogar licenças, e impor penalidades e

multas em função da violação das leis. Entre as competências da Agência podemos destacar

ainda a adoção de medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o

desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência,

imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade.

No Brasil, a ANATEL, como seu próprio nome diz, é uma agência nacional. No

modelo americano, ao contrário, o poder regulador encontra-se dividido entre a FCC, a qual é

a responsável pelos serviços interestaduais e internacionais, e esta em nível local compartilha

com as agências de regulação estaduais os serviços interestaduais e intraestaduais.

Tanto no modelo americano como no brasileiro, as agências estão sujeitas a "checks

and balances" muito parecidos. O Presidente nomeia cinco conselheiros, para um período de

cinco anos, sendo que estes nomes devem ser confirmados pelo senado. Nos Estados Unidos,

não mais que três conselheiros podem ser do mesmo partido político. No Brasil, é proibida a

atividade de direção político-partidária aos conselheiros. Em ambos, o Presidente escolhe

também o Presidente do Conselho Diretor.

Segundo KENNARD (1999), no modelo americano o responsável pela representação

do país nos organismos internacionais é do V.S Department of State, através do Economics

Bureau Office de Intemational Communications and Information Policy, no Brasil este papel

é desempenhado por comissões da ANATEL sob a coordenação do poder Executivo. O U.S

Department of Commerce também tem uma importante função na regulação das

telecomunicações americanas. Através da National Telecommunication and Information

Administration (NTIA) atua como conselheiro do Presidente em assuntos de

telecomunicações. O Office of the United States Trade Representative (USTR) representa os

Estados Unidos em negociações comerciais, coordena a política comercial e administra os

acordos comerciais multilaterais atuando também nas disputas e decisões comerciais

internacionais.
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Ainda segundo KENNARD (1999), no modelo americano existem também as

agências estaduais chamadas Public Service Commissions, ou Public Utility Commissions, as

quais exercem tipicamente o poder regulatório sobre as telecomunicações locais, mas além

disto sobre serviços de energia, água, eletricidade e em alguns casos, também, o transporte. No

Brasil, temos um verdadeiro vazio no que se refere ao poder regulatório em nível estadual,

sem qualquer iniciativa mais séria por parte dos governos estaduais.

Na tabela abaixo temos um comparativo entre os modelos americano e brasileiro de

regulação.
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Tabela 7. Comparação entre a composição das Agências.

Brasil EUA

Agência reguladora ANATEL FCC e agências
estaduais

Criação 1997 1934

Área de atuação Nacional FCC nos serviços
interestaduais e
internacionais

FCC e agências
estaduais compartilham

os serviços
infraestaduais

Número de conselheiros 5 5

Mandato 5 anos 5 anos

Escolha dos Pelo Presidente Pelo Presidente
conselheiros com confirmação pelo com confirmação pelo

senado senado

Regime Jurídico Autarquia especial Vinculada ao
vinculada ao Executivo Legislativo

Outros órgãos NTIA, USAID, USTR,
envolvidos com Agências Estaduais

telecomunicações

Fonte: Elaboração própria
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5.1 Organização daANATEL

A ANATEL é constituída por um Conselho Diretor, um Conselho Consultivo,

constituído conforme o regulamento interno da agência, uma Procuradoria, uma Corregedoria,

uma Biblioteca e uma Ouvidoria, além de diversos comitês e comissões específicas. Abaixo

temos uma cópia do organograma da ANATEL. Observe que todas as decisões são colegiadas.

Isto diminui o poder das pessoas e fortalece o da instituição e é importante para que as

decisões tomadas pela Agência sejam impessoais.

Observe, também, que a estruturação da Agência obedece a critérios técnicos, com

uma divisão baseado nos tipos de serviço, por exemplo: superintendências de serviços

públicos, de serviços privados, de comunicação de massa, e assim por diante. Não existe

porém uma divisão voltada às questões de universalização ou do cidadão. O que de certa

forma ainda mostra um perfil muito mais tecnocrata do que político da Agência.
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Figura 4. Organograma da ANATEL.

Internet (www.anatel.org.br).

Conselho Diretor

o Conselho Diretor é composto por cinco conselheiros escolhidos pelo Presidente da

República e referendados pelo Senado Federal, com mandato de cinco anos, vedada a

recondução. Estes decidem sempre por maioria absoluta com os votos sempre fundamentados.

As sessões do conselho são registradas em atas, as quais estão publicadas no site da agência na

Internet (www.anatel.gov.brlbiblioteca).

As sessões que se destinem a resolver conflitos econômicos quer sejam entre

prestadores de serviços entre si, ou entre estes e consumidores devem ser públicas. O

Presidente da República designa um dos Conselheiros para atuar como o Presidente. Este

preside todas as reuniões do Conselho Diretor. O Presidente coordena e organiza o trabalho do

Conselho Diretor e representa a agência em questões legislativas e em relações com os outros

departamentos e agências governamentais.
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Entre as competências do Conselho Diretor destacam-se:

• propor ao Presidente da República modificações no regulamento da agência e

as políticas para o setor de telecomunicações;

• definir as normas de licitação e contratação e editar normas sobre matérias de

competência da Agência;

• fazer cumprir o plano de outorgas aprovado pelo poder executivo, para

prestação de serviço nos regimes públicos e privados (licitar, homologar,

prorrogar, transferir, extinguir);

• aprovar o plano geral de autorizações de serviço prestado no regime privado; o

plano de radiofreqüências e de ocupação das órbitas e os planos estruturais das

redes de telecomunicações, além do regimento interno.

A estabilidade dos conselheiros é garantida e os mesmos só perderam o mandato em

caso de renúncia, de condenação judicial ou de processo administrativo disciplinar. É proibido

ao conselheiro o exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de

direção político-partidária, salvo a de professor universitário. Até um ano após deixar o cargo,

é vedado ao ex -conselheiro representar qualquer pessoa ou interesse perante a Agência. Deve-

se destacar que é a primeira instituição pública brasileira a contar com a quarentena'".

40 Tempo entre a saída do conselheiro da agência e o início de seu trabalho na área privada, em

assuntos relacionados à Agência. Este tempo afastado da Agência é necessário para evitar a utilização,

por parte do conselheiro, de informações privilegiadas.
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o Conselho Consultivo

o Conselho Consultivo é o órgão de participação da sociedade na agência e é

composto por membros indicados pela Câmara, pelo Senado, pelo executivo, pelas entidades

de classes prestadoras de serviços de telecomunicações, por entidades representativas dos

usuários e da sociedade conforme definido no regulamento aprovado pelo Conselho Diretor. O

presidente deste conselho será escolhido pelos seus membros e tem mandato de um ano.

Entre as atribuições do conselho consultivo estão:

• opinar sobre o plano de outorgas, o plano geral de metas para universalização de

serviços prestados no regime público e demais políticas governamentais de

telecomunicações;

• aconselhar quanto à instituição ou eliminação de serviços no regime públicos;

• apreciar os relatórios anuais do Conselho Diretor;

• requerer informações e fazer proposições a respeito dos conflitos de interesses

entre as prestadoras de serviço e usuários;

Os membros do conselho não são remunerados, tem mandato de três anos e é vedada

sua recondução, sendo o conselho renovado anualmente em um terço. O funcionamento do

conselho é definido pelo regulamento interno e este é aprovado pelo Conselho Diretor. A

figura deste conselho é no entanto muito mais pró-forma, uma vez que pouco tem se reunido e

que o Conselho Diretor tem buscado opiniões e informações em outras fontes, como

consultorias especializadas, e não neste conselho.
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A Ouvidoria

A Ouvidoria da ANATEL foi implantada em 10 de agosto de 1999. O Ouvidor tem

acesso a todos os assuntos e conta com o apoio administrativo de que necessitar, competindo-

lhe produzir semestralmente, e quando oportuno, apreciações críticas sobre a atuação da

agência, encaminhando-as para os outros órgãos da própria agência, do executivo e do

legislativo, tomando-a público. O Ouvidor é nomeado pelo Presidente da República para um

mandato de dois anos, admitida uma recondução. O Ouvidor também não está subordinado

hierarquicamente a ninguém o que garante sua independência. O grande desafio da Ouvidoria

é ser uma voz atuante na defesa do cidadão contra eventuais excessos, ou falhas, que a

Agência venha a ter.

Os comitês

A agência conta atualmente com cinco comitês assim constituídos:

• o Comitê de Defesa dos usuários de serviços de telecomunicações tem como

objetivo assessorar e subsidiar o Conselho Diretor da ANATEL no exercício de

suas competências legais em matéria de defesa e proteção dos direitos dos

usuários de serviços de telecomunicações;

• o Comitê de Universalização" dos serviços de telecomunicações tem por

objetivo orientar e subsidiar o Conselho Diretor da ANATEL no exercício de

41 Este comitê é constituído por membros do governo e da sociedade civil tais como: um

representante do Ministério da Educação; do Ministério da Saúde; do Congresso Nacional; de três a

cinco representantes de governos estaduais ou municipais; além de representantes de associação

nacional de defesa dos interesses dos deficientes físicos; de associação de moradores; de sindicato de

trabalhadores rurais; de Universidades Federais; de educadores de diversos níveis (primário, colegial,

universitário); de grandes usuários; das prestadoras de serviços no regime público; das prestadoras de
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suas competências legais em matéria de definição de políticas relativas à

universalização desses serviços.

• o Comitê de Uso do Espectro e da Órbita subsidia o Conselho Diretor no

exercício de suas competências legais na tomada de decisões relativas à tabela

de atribuição de freqüências, à utilização do espectro radioelétrico e ao uso de

órbitas no Brasil;

• o Comitê de Defesa da Ordem Econômica tem por finalidade orientar e

subsidiar ao Conselho Diretor da ANATEL no exercício de suas competências

legais em matéria de controle, prevenção e repressão das infrações da ordem

econômica;

• o Comitê de Infraestrutura Nacional de Informações - este comitê esta dividido

em vários grupos temáticos tais como educação, saúde, serviços de governo,

comércio eletrônico, construtores e tecnologia.

As comissões

As Comissões Brasileiras de Comunicações (CBCs) têm por objetivo fazer com que a

Administração brasileira atue de forma coordenada e integrada nos foros internacionais de

telecomunicações, além de responder a questões de interesse específico nacional. São

atribuições das Comissões Brasileiras de Comunicações: realizar estudos e análises do setor e

preparar as propostas que objetivem orientar o posicionamento do Brasil junto aos foros

internacionais. Estas comissões estão divididas por temas42 e existem algumas temporárias,

serviços no regime privado; de classe das Pequenas e Medias Empresas; de Centros de Pesquisa e

Desenvolvimento do setor.

42 Por exemplo, redes de dados e sistemas telemáticos, transmissão de áudio e vídeo e sistemas

multimídia, entre outros.
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criadas com uma missão específica. Existe, também, uma comissão específica para assuntos

relativos ao Mercosul.

As comissões estão abertas à participação dos diversos segmentos da sociedade,

sejam eles públicos ou privados, com interesse direto no setor de telecomunicações, assim

como a especialistas que possam prestar colaboração nesta área.

Receitas

A LGT define que a cobrança sobre as concessões, permissões ou autorizações para a

exploração dos serviços de telecomunicações e de uso de radiofreqüência, para quaisquer

serviços, mais o produto da arrecadação das taxas de fiscalização de instalação e de

funcionamento formam a receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, instituído

pela Lei n 5070, de 7 de julho de 1966. Parte, porém, desta arrecadação deve também ser

destinada ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST.

A Agência deve também anualmente enviar ao Ministério das Comunicações a sua

proposta de orçamento, assim como a do FISTEL 43, e do FUST, acompanhada de um quadro

demonstrativo de receitas e despesas para os cinco exercícios subseqüentes. As dotações

necessárias para o custeio e o capital da Agência, bem como para o FISTEL e o FUST são

definidos no orçamento da União.

43 O FISTEL é o fundo criado com a função de financiar os custos de fiscalização do setor de

telecomunicações. Foi criado pela Lei 5.070, de 7 de julho de 1966. e regulamentado pela Resolução

N° 199, de 16 de dezembro de 1999. Este fundo é composto pelos seguintes itens: das taxas de

fiscalização; das dotações no Orçamento Geral da União; dos créditos especiais votados pelo

Congresso; do recolhimento das multas impostas aos concessionários e permissionários dos serviços de

Telecomunicações; e de rendas eventuais.
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A contratação de obras e serviços de engenharia civil está sujeita ao procedimento das

licitações previsto na lei geral para a Administração Pública. Para os casos não previstos a

Agência pode utilizar procedimentos próprios de contratação, nas modalidades de consulta e

pregão.

Consulta Pública

A consulta pública é um instrumento que visa dar transparência às ações da Agência.

Sempre que a Agência abre um edital, seja ele de licitação para exploração de um determinado

serviço, seja ele para a realização de concurso público'" para a contratação de funcionários, ela

abre uma consulta pública. Nesta ela apresenta uma proposta de edital, e dá um prazo para que

os interessados possam opinar. Recebidas as sugestões, a Agência analisa as mesmas e realiza

uma Audiência Pública, onde os Conselheiros da Agência apresentam suas justificativas às

diversas questões que surgem sobre o edital. Embora a participação neste processo esteja

aberta ao público em geral, só os grupos realmente interessados no assunto acabam

participando. Isto, porém, não invalida a principal função destas consultas, que é a

transparência, e dá uma grande legitimidade às ações da Agência.

5.2 Exemplos de atuação da ANATEL

Vamos destacar neste item alguns momentos e atitudes em que poderíamos chamar

de "hora da verdade" na atuação da ANATEL. Estes itens são levantados no Relatório da

Ouvidoria'", período agosto de 1999 a março de 2000.

44 A ANATEL foi o primeiro órgão público no Brasil a abrir uma consulta pública de um edital para

concurso público para a contratação de reguladores, o que é algo realmente novo quando se fala em

transparência no trato da coisa pública.

45 Este relatório é assinado pelo Ouvidor, a época, Saulo Levindo Coelho, e pode ser encontrado no site

da ANATEL (www.anatel.gov.br).
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Um dos primeiros momentos em que a Agência esteve sujeita à opinião pública foi

quando implantou a competição no mercado de longa distância com a utilização do código

das prestadoras. Embora corno fator de promoção da competição nas ligações interurbanas

fosse correto e até elogiável, urna vez que o Brasil se tomou o primeiro país a ter um sistema

de escolha da operadora de longa distância, chamada a chamada, sob o ponto de vista da

opinião pública, a implantação dos novos códigos, foi um fracasso. Apesar de campanhas

publicitárias para esclarecer a população sobre o novo processo de se fazer interurbanos, estas

não surtiram o efeito desejado, pelo contrário, despertaram a curiosidade da população.

Corno algumas operadoras apresentaram falhas na implantação do sistema, o que por

si só já foi desgastante para Agência, houve um aumento do número de chamadas no momento

da implantação do novo sistema, com usuários querendo conhecer o sistema e outros não

sabendo utilizá-lo. Isto resultou em congestionamentos que só foram resolvidos após alguns

dias, mas com um enorme desgaste para a imagem da Agência e do processo de reestruturação

das telecomunicações.

Compreendemos aqui que ocorreram dois erros básicos por parte da ANATEL. O

primeiro marcando a data e a hora da operação, de implantação dos novos códigos com ampla

publicidade em tomo do fato. Tal maneira de colocar a questão gerou urna expectativa, e

curiosidade, muito grande da sociedade e o número de telefonemas no horário de alteração dos

códigos fugiu aos padrões habituais. Observa-se neste episódio facilmente o grau de

inexperiência do órgão regulador.

Urna solução mais conservadora, menos sujeita a problemas, seria a divisão por áreas

e a introdução do sistema em apenas uma área. Resolvidos os problemas nesta área passaria

para a outra, e assim sucessivamente até que todo o país tivesse implantado o sistema. Ao

contrário disto, com uma grande preocupação com a sua imagem e de mostrar que o programa

do governo era um sucesso, a ANATEL procurou fazer tudo de uma vez só. O que se viu foi

uma grande confusão, que poderia e deveria ter sido evitado.
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Apesar disto, foi interessante o surgimento de tais problemas pois pudemos verificar

uma mudança na relação entre governo e cidadão. Primeiro, muitos foram aos órgãos de

defesa do consumidor reclamar dos serviços de telecomunicações e tinham de quem reclamar,

das operadoras, e a quem reclamar, à ANATEL. Antes com o modelo estatizado, a culpa pelos

problemas era sempre do governo, mas de um governo impessoal. Com a instituição da

Agência, sabe-se que se existe um problema a culpa é da empresa privada responsável pelo

serviço, as quais foram multadas neste caso, e da Agência que não o está fiscalizando de

maneira adequada, e podemos considerar isto em termos de cidadania um ganho.

Um segundo momento foi o do "Bug do Milênio", onde a ANATEL atuou de maneira

adequada na prevenção de dificuldades, não se verificando qualquer ocorrência de problemas

nos sistemas informatizados das prestadoras de serviço. A preparação para enfrentar o Bug

teve por base um Plano de Contingência que envolveu todos os aspectos relativos a potenciais

problemas que poderiam incidir sobre os sistemas de telecomunicações nacionais, com a

participação de prestadoras de serviços de telecomunicações, Ministério da Defesa, Ministério

de Minas e Energia, e outros órgãos da administração pública. A transição ocorreu conforme o

esperado, sem nenhum incidente no processamento dos resultados. É verdade, também, que

poucos foram os lugares onde realmente ocorreram problemas com o "Bug do milênio".

Um dos momentos mais importantes da atuação da Agência no período de nosso

estudo foi a intervenção na CRT. Em 1997, o governo gaúcho vendeu o controle acionário da

CRT - Companhia Rio-grandense de telecomunicações para a Telefônica de Espanha. Porém,

com o leilão de privatização do Sistema Telebrás a Telefônica comprou também a Telesp.

Pelas regras do setor, a Telefônica só poderia manter o controle da CRT até fevereiro de 2000,

ou seja, 18 meses depois da assinatura do contrato de concessão da Telesp Participações.

Como a Telefônica não vendeu a sua parte dentro do prazo, a Agência decretou a intervenção

na empresa, para garantir o cumprimento da lei e a devolução da concessão.
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Com a concessão retomada pela ANATEL, a agência cuidou do processo de leilão da

mesma. Enquanto isso, uma negociação feita envolvendo as três empresas'" que teriam a

possibilidade de comprar a participação da Telefônica na CRT: a Brasil Telecom, a Sercomtel,

de Londrina, e a CTBC Telecom, do grupo Algar, com sede em Uberlândia. O plano de

outorgas permitia que apenas as empresas que já operem nas regiões Sul, Centro-Oeste e nos

Estados do Acre, Rondônia e Tocantins poderiam adquirir a CRT. Depois de longas

negociações e divergências a CRT foi vendida à Brasil Telecom, que considerava a

incorporação da operadora gaúcha estratégica para a garantia do futuro da empresa no País,

por US$ 800 milhões.

A definição da nova regulamentação para as bandas C, D e E também foi um dos

momentos em que a ANATEL demonstrou seu compromisso com o aumento da competição e

com um mercado aberto às novas tecnologias. Aqui o que estava em jogo era o futuro dos

serviços de comunicações móveis. De uma lado tínhamos a indústria americana e as

operadoras já instaladas no Brasil, fazendo lobby pela adoção da faixa de 1,9 GHz para as

novas bandas o que permitiria a utilização das tecnologias TDMA e CDMA. Do outro lado

tínhamos os fabricantes europeus que gostariam que a faixa escolhida fosse a de 1,8 GHz, a

qual viabilizaria a adoção da tecnologia GSM, de ampla utilização na Europa, e facilitaria a

implantação de sistemas da terceira geração de telefonia móvel.

A opção pela faixa de 1,8 GHz foi a mais adequada por além de ampliar a competição

com a possibilidade de novos operadores também ampliou a competição entre as tecnologias

utilizadas. Quando falarmos sobre a telefonia celular mais a frente, analisaremos este processo

em mais detalhes, mas o que fica aqui é que a posição da ANATEL privilegiou a competição.

46 O PGO em seu Art. 7° fala: "Após a desestatização de que trata o art. 187 da Lei n° 9.472, de 1997, e

de acordo com o disposto no art. 209 da mesma Lei, só serão admitidas transferências de concessão ou

de controle societário que contribuam para a compatibilização das áreas de atuação com as Regiões

definidas neste Plano Geral de Outorgas e para a unificação do controle societário das concessionárias

atuantes em cada Região".
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Finalmente uma outra questão que gostaríamos de destacar aqui foi o comportamento

da ANATEL diante dos pedidos das operadoras de telefonia para que a agência intermediasse

os valores relativos aos custos de interconexão. Aqui a agência tomou uma posição de não se

envolver na disputa deixando para que as partes envolvidas equacionassem da melhor maneira

estes custos. Aqui o que vemos, primeiro é uma falta de tradição das empresas em resolver os

problemas por si só, sem recorrer ao governo. Segundo, a agência mostrou-se acima destas

questões reservando-se ao direito de atuar apenas quando tais divergências resultarem

realmente em problemas relacionados à concentração de mercado
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6 Competição nas telecomunicações brasileiras

Neste capítulo, faremos urna breve análise de segmentos mais importantes do

mercado de telecomunicações brasileiro, procurando verificar em que grau se deu a

competição nestes três anos de atuação da ANATEL, bem corno o que pode ocorrer num

futuro próximo.

Começaremos falando dos serviços de telefonia fixa, local e interurbano, dos serviços

de telefonia móvel, dos serviços via satélite e, finalmente, nos serviços de transmissão de

dados.

Como já afrnnamos, com a aprovação da Lei Geral das Telecomunicações, em 1997,

o governo começou a implantar um modelo voltado basicamente à introdução da competição

na exploração dos serviços e a universalização'" do acesso aos serviços básicos. Os objetivos

de tal lei eram os seguintes: fortalecimento do papel regulador do Estado e eliminação de seu

papel empresário; aumento e melhora da oferta de serviços; em um ambiente competitivo,

criação de oportunidades atraentes de investimento e de desenvolvimento tecnológico e

industrial; criação de condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com as

metas de desenvolvimento social do País.

O governo definiu o cenário que entendia ser o mais adequado para se atender ao

objetivo da reforma, da seguinte maneira: divisão do Sistema TELEBRÁS em três empresas

47 KENNARD (1999) trata de dois conceitos muito próximos: serviço universal e acesso universal.

. Sendo que o serviço universal, na noção americana, está ligado à idéia de que cada casa, nos EUA,

deve ter um telefone, enquanto o acesso universal é definido como um telefone dentro de uma distância

razoável a qualquer pessoa.
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regíonais" de telefonia fixa e a EMBRATEL, mais nove holdings unindo as empresas de

telefonia celulares". As empresas regionais explorando os serviços locais, interurbano intra-

estadual e intra-regional, considerando-se uma região a sua área de concessão definida no

PGO; e a EMBRA TEL explorando os serviços intra-estaduais, interestaduais e internacionais

em todo o País. Havendo, portanto, competição entre as empresas regionais e a EMBRA TEL,

nas chamadas interurbanas intra-estaduais e intra-regionais. Essa competição não ocorreu,

inicialmente, nos serviços locais nem nos de longa distância entre as áreas de concessão e

internacional.

Após esta fase de monopólio privado, passamos para uma fase de duopólio, onde

cada uma das novas empresas, formadas a partir da privatização do Sistema Telebrás, ganhou

uma concorrente, chamada "espelho" em sua área de atuação. Podemos dizer aqui, que neste

momento apesar do duopólio nas ligações locais e internacionais, já começamos a ter

competição nas chamadas interurbanas, chegando a ter até quatro empresas disputando estas

ligações.

As espelhos são empresas que atuam nas mesmas áreas que as incumbents, porém que

não têm metas de universalização a serem atendidas. Estas, escolhidas por licitação, têm que

cumprir as metas de atendimento e de qualidade previstas nos seus termos de autorização, uma

vez que as mesmas não possuem um contrato de concessão. Ao contrário das incumbents, que

devem manter serviços em todos os municípios de sua área de concessão, as espelhos só

exploram os serviços nos municípios a que se comprometeram a atender quando da licitação

de tal autorização. Estes municípios são, basicamente, os maiores das regiões que atendem.

48 O governo criou então três holdings, que agrupavam as antigas "teles" por região, criando a Tele

Centro-Sul, a Tele Norte-Leste, e a TELESP, que devido ao seu porte não foi agrupada a nenhuma

outra.

49 Os detalhes destas nove outras holdings serão mostrados no item referente à telefonia celular.
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Note que sendo assim as áreas mais pobres teriam apenas uma incumbent explorando

os serviços de telecomunicações, para evitar, ou pelo menos reduzir o número de municípios

nesta situação a Agência está licitando as autorizações para o que chama de "espelhinhos", ou

seja, empresas de telecomunicações de pequeno porte que tenham interesse de explorar os

serviços de telefonia fixa onde as espelhos não atuem.

Embora, em tese, estejamos vivendo este duopólio, na verdade ainda estamos vivendo

em um ambiente com fortes características de um monopólio privado, principalmente pela

grande diferença de poder de mercado resultante do fato das empresas solidamente instaladas

(as incumbents), com anos de experiência e conhecimento do mercado estarem concorrendo

com empresas que nascem do zero. A posição das incumbents é extremamente vantajosa pois

conhecendo o mercado, e sendo conhecidas por este, podem se antecipar às estratégias que

podem ser adotadas pelas espelhos, preparando-se para combatê-las assim que estas entrem no

mercado.

Na tabela abaixo mostramos, as vantagens e desvantagens atribuídas à empresa

incumbent e às empresas espelhos. Como se pode ver, existe um poder de mercado muito

grande em favor da incumbent, e embora as empresas espelhos tenham algumas vantagens

relativas é necessário urna forte atuação, por parte da ANATEL, para evitar que as empresas já

instaladas venham impedir o crescimento das entrantes.
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Tabela 8. Vantagens e desvantagens das incumbents e das espelhos no STFC.

lncumbents Espelhos

Vantaeens Desvantaeens Vantagens Desvantagens
Obrigações de Voltada a nichos de

. r-50 mercadosumversa izaçao

Rede já instalada Utilização de tecnologias Utilização de Necessidade de instalação
mais antigas, com custos tecnologias de ponta, o de redes e sistemas em
mais altos e rígidos que permite trabalhar prazos curtíssimos, o que

com custos mais baixos pode gerar problemas de
e flexíveis qualidade do sistema no

começo da operação.

Início de operação com 100 Inicio a partir do zero.
% do mercado.

Com fluxo de caixa e Necessidade de altos
lucros. investimentos em infra-

estrutura e marketing, sem
fluxo de caixa e prejuízos
no curto prazo.

Demissão de pessoal e Contratação de pessoal,
salários mais baixos possib.e de desenv.
afetando o clima profissional rápido e
organizacional salários maiores. Clima
negativamente. organizacional afetado

positivamente em
função dos desafios.

Maiores economias de Sem economia de escala.
escalas.

Estrutura organizacional Estrutura organizacional
ineficiente, necessidade de enxuta, desenvolvida a
reorganizações internas partir das necessidades
profundas, o que consome do mercado
tempo que deveria ser
dedicado ao mercado.

Qualidade e experiência Problemas com qualidade,
acumulada devido à inexperiência

Marca forte Marca fraca

Fonte: PASTE, TSUKAMOTO (1999) e elaboração própria.

50 Conforme assinado no contrato de concessão, quando ainda eram estatais.
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Dentro do cronograma de reestruturação foi importante a instalação da ANATEL

antes da privatização do setor, pois esta pôde, já investida da plenitude de seus poderes,

conduzir o processo de privatização do Sistema Telebrás. Tivemos, a partir de julho de 1998,

num primeiro momento, um monopólio privado de fato no País, sendo que a competição só se

dava nas chamadas interurbanas como mostrado no parágrafo anterior.

Tabela 9. Cronograma de implantação da competição no mercado de telecomunicações

brasileiro de telefonia fixa.

1998 I 1999 2000 I 2001 2002

Local Monopólio Duopólio Competição

Longa Distância Duopólio Competição
Nacional

Longa Distância Monopólio Duopólio Competição
Internacional

Fonte: elaboração própria

Consideramos aqui para efeito de competição o fato de ser liberado o número de

licenças para se operar nas diversas áreas de concessão. Isto é, a partir de 31 de dezembro de

2001, não existe mais restrição à entrada de novos'" competidores, o que não significa dizer

que entrarão novos competidores. Estes possivelmente só entrarão nos mercados mais

atraentes, ficando os outros na situação de monopólio ou duopólio, dependendo da região.

51 Novos competidores, significa empresas que ainda não atuem no mercado nacional. Isto exclui as

atuais incumbents.
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6.1 A telefoniafixa - STFC

Na figura e tabela abaixo mostramos o cenário pós-privatização e pré-mercado livre,

ou seja, a fase do duopólio. As áreas assinaladas correspondem às respectivas áreas de

coberturas da holdings formadas pelo governo para facilitar o processo de privatização, na

região 1 temos a Tele Norte-Leste, atualmente Telemar, na região 2 temos a Tele Centro Sul,

hoje Brasil Telecom, na região 3 temos a Telesp, comprada pela Telefônica, e finalmente a

região 4, formada pela soma das três outras regiões, explorada pela EMBRA TEL. Mostramos,

na tabela, também a data de entrada em operação da empresa espelho.

Figura 5. Mapa mostrando a divisão das regiões de acordo com o PGO.

Região 2

Região 4 = Região 1 + Região 2 + Região 3

Fonte: site da Anatel http://www.anatel.gov.br
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Tabela 10. Distribuição das empresas exploradoras do STFC.

Estados Sistema Incumbent Espelho Entrada em
Telebrás operação

Região 1 Tele Norte- Telemar Vésper 01/2000
52Leste

Região 2 Tele Brasil GVT 1212000
Centro-SulS3 Telecom

Região 3 Telesp Telefônica Vésper 01/2000
São PauloS4

Região 4 Embratel Embratel lntelig 01/2000

Fonte: elaboração própria.

A fase de duopólio vai até 31 de dezembro de 2001, quando será permitida a livre

entrada novos operadores no mercado. As incumbents e as espelhos todavia só poderão

expandir suas áreas de atuação após terem cumprido as metas de universalização e qualidade

previstas em seus contratos de concessão ou termos de autorização, conforme o caso. Assim

sendo, o grande objetivo atual das prestadoras de serviços de telecomunicações é o

cumprimento destas metas, de modo que possam "sair na frente" quando o mercado estiver em

regime de plena competição em 2005.

52 'A Tele Norte-Leste era composta pela TELASA, TELEAMAPA, TELAMAZON, TELEBAHIA,

TELECEARÁ, TELEST, TELMA, CTBC, TELEMIG, TELEPARÁ, TELPA, TELERGIPE, TELPE,

TELEPISA, TELERJ, TELERN e TELAIMA.

53 ' ,A Tele Centro-Sul era composta pela TELEACRE, TELEBRASILIA, TELEGOIAS, TELEMAT,

TELEMS, TELEPAR, CTMR, TELERON e TELESC.

54 A Vésper São Paulo e a Vésper constituem-se em duas empresas, porém, com os mesmos acionistas.
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Tabela 11. Expansão das áreas de atuação

Empresa Pode explorar outras
modalidades de serviço e em

outras áreas a partir de:

Embratel 3 1/12/2003.

Telefônica, Brasil Telecom e Telemar 31/12/2003.

Vésper, Vésper SP e GVT 31/12/2002.

Intelig 31/12/2002.

Fonte: Plano Geral de Outorgas

A tabela acima mostra a data em que as empresas poderão ampliar suas áreas de

atuação. Após estas datas as empresas, sejam elas incumbents ou espelhos, atuar em qualquer

região do país. É possível, no entanto, que esta data seja adiantada em um ano se as empresas

tiverem cumprido as metas de universalização e atendimento que constam em seus respectivos

contratos de concessão e termos de autorização.

É interessante observar aqui que a grande preocupação que deve nortear os trabalhos

da ANATEL é garantir uma transição segura, e gradual do monopólio estatal até o mercado

competitivo. Essas garantias passam pela necessidade de impor às empresas obrigações, que

serão removidas quando houver competição efetiva, e que são as seguintes: continuidade do

serviço; atendimento; serviço universal; qualidade; tarifas e separação contábil. De fato, a '

partir de 1998, verifica-se uma grande expansão do número de telefones instalados e também

da densidade telefônica.

o principal motivo desta expansão para as empresas, além do cumprimento das

metas, é a necessidade de se conquistar o mercado, reduzindo o espaço para os futuros

entrantes. As metas de acordo com o PASTE são de 58 milhões de telefones fixos e mais 58

milhões de telefones móveis, em 2005. Porém, já existem previsões, não oficiais no setor,

falando em 70 milhões de telefones fixos e 70 milhões de móveis, em 2005.
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Tabela 12. Comparação entre as metas do PASTE e o realizado, além do percentual de

digitalização da rede.

Meta no PASTE Efetivo Digitalização da rede

1994 - 13,3 35,5

1995 14,3 14,6 45,8

1996 16,5 16,5 56,1

1997 18,9 18,8 67,8

1998 21,7 22,155 73,2

1999 24,7 27,8 84,6

03/2000 31,1

Fonte: site da ANATEL na Internet (www.anatel.gov.br) e elaboração própria.

No gráfico abaixo, temos a divisão do mercado brasileiro de telecomunicações por

população atendida. As espelhos não estão incluídas aqui ainda. Note que se considerarmos a

população da área em atuam, elas apresentam tamanhos diferentes, mas note que se

considerarmos a densidade telefônica, veremos que a diferença de tamanho não é tão grande

assim.

5520,2 milhões de terminais até julho, mês em que o sistema foi privatizado.
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Figura 6. Percentual da população atendida pelas três empresas de telefonia fixa regionais
incumbents.

riOutras
• Brasil Telecom
DTelefônica
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Fonte: site da ANATEL na Internet (www.anatel.org.br) e elaboração própria.

A população coberta pelas espelhos não é a mesma das incumbents. Estas últimas são

responsáveis pelo atendimento em toda a sua área de concessão, enquanto as espelhos só

atuaram nas cidades constantes em seus termos de autorização, ou seja, as maiores cidades. As

cidades pequenas terão as chamadas espelhinhos atuando junto com as incumbents ou apenas

as incumbents, se não houverem espelhinhos interessadas em atuar naquela região.

o que podemos concluir, no que diz respeito às empresas de telefonia fixa, é que a

competição no segmento local tenda a ser cada vez maior, como já acontece nos serviços
,

interurbanos e internacionais. Teremos aqui empresas de grande, médio e pequeno o porte

disputando o mercado com diferentes estratégias de marketing, mas acreditamos que os preços

se tarifas só se darão quando as grandes empresas estiverem disputando o mesmo mercado.

Por exemplo, quando a Telefônica puder atuar na área da Brasil Telecom e vice-versa. O

mesmo vale entre estas e a Telemar.

As empresas espelhos estarão voltadas a nichos de mercados específicos, por

exemplo com serviços diferenciados, e tentarão a partir daí ganharem força, e escala, para

poderem competir em termos de igualdade com as incumbents. Terão que fazer o podemos

chamar de "comer pelas bordas" para tentarem se fixar no mercado. Já as espelhinhos

constituem-se no maior desafio para a ANATEL. Tornar estas empresas competitivas, e
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impedir que as incumbents as tirem do mercado será algo que exigirá muito esforço da

Agência. Mesmo as espelhos já darão muito trabalho para a ANATEL, principalmente se esta

"jogar pesado" no que se refere a questão da qualidade.

6.2 O serviço móvel celular - SMC

A telefonia móvel começou a ser implantada no Brasil em 1992, com as empresas

estatais de telefonia criando cada uma o seu departamento para a exploração da Banda A, com

tecnologia analógica'". Em 1996, com a Lei Mínima abre-se ao mercado privado os serviços

celulares da banda B. Esta lei também dá orientações para que a Telebrás constitua a partir das

empresas já existentes, novas empresas para explorar exclusivamente os serviços celulares,

independentes das estatais que exploram os serviços de telefonia fixa.

A empresas de telefonia móvel nasceram a partir das empresas estatais de telefonia,

sendo que em 1997 foram separadas da "teles estatais" e em seguida agrupadas em nove

holdings57, mostradas na tabela abaixo. As autorizações para exploração dos serviços da banda

B foram dadas de modo que cada holding da banda A tivesse um concorrente na banda B.

Entre o início da operação das operadoras na Banda B e a privatização das "teles

celulares" estatais tivemos em um curto espaço de tempo competição entre empresas estatais e

privadas no mercado de telefonia móvel. Podemos dizer que a concorrência no serviço móvel

celular começou com a entrada em funcionamento da Americel em Brasília, em novembro

1997, disputando com a TELEBRASÍLIA CELULAR.

56 No Brasil foi adotado o sistema AMPS americano, na faixa de 0,9 GHz, destinada pelo ITU-T para a

telefonia pública.

57 Aqui, mais um vez, se juntam as empresas para formando as holdings tendo-se em vista o processo

de privatização.
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Em termos de tecnologia as novas operadoras da Banda B entraram em operação já

utilizando as tecnologias digitais TDMA58
, ou CDMA59

, enquanto as empresas estatais, uma

vez privatizadas, começaram um processo rápido'" de troca de seus sistemas analógicos

também por sistemas TDMA e CDMA.

Na seqüência, temos um resumo da situação do mercado brasileiro de telefonia móvel

no período que estamos analisando. Nesta tabela podemos ver as holdings estatais, e depois

privatizadas, as operadoras da banda B e as tecnologias por estas adotadas.

58TDMA - Técnica de transmissão digital utilizada em sistemas de radiocomunicações. Em um sistema

telefônico móvel celular com padrão TDMA vários móveis se revezam. no tempo, na

transmissão/recepção sob a mesma freqüência compartilhada.

59 CDMA _ Técnica de transmissão digital utilizada em sistemas de radiocomunicações. Consiste na

transmissão de sinais por espalhamento espectral em que os usuários utilizam a mesma faixa de

freqüências durante todo o intervalo de tempo. No sistema telefônico móvel celular permite que um

grande número de usuários acessem simultaneamente um único canal da Estação Radiobase sem

interferências

60 Tal processo foi tão rápido que algumas operadoras da banda A chegaram a oferecer linhas digitais

antes mesmo das operadoras da banda B.
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Tabela 13. Prestadoras do Serviço Móvel Celular - SMC.

PRESTADORAS DO SMC

Área de BANDA A BANDAB
Concessão

Empresas Privatizadas

Holding Prestadora Tecnologia Outras Tecnologia Prestadora Tecnologia
Estatal Digital Prestadoras Digital Digital

1 - SP Telesp Celular Telesp Celular CDMA BCPS/A TDMA

(Capital) Parto S/A S/A

2 - SP CETERP Celular CDMA TESS S/A TDMA

(Interior) S/A

CTBC TDMA
Celular S/A

3-ESeRJ Tele Sudeste Telefônica CDMA ATL- Algar TDMA
Celular Part." Celular S/A Telecom Leste

S/A

4-MG Telemig Celular Telemig Celular TDMA CTBC TDMA MAXITELS/A TDMA
Parto S/A S/A Celular S/A

5 - PR, SC e Tele Sul Celular TIM TDMA TDMA GLOBAL CDMA

Pelotas (RS) Parto S/A62 TELECOMS/A

SERCOMTEL TDMA
Celular S/A

61 Composta por TELEST Celular SI A e TELERJ Celular SI A.

62 Composta por TELEP AR Celular SI A, TELESC Celular SI A e CTMR Celular SI A.
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Tabela 13. Prestadoras do Serviço Móvel Celular - SMC. (continuação)

Área de BANDA A BANDAB
Concessão

Empresas Privatizadas

Holding Prestadora Tecnologia Outras Tecnologia Prestadora Tecnologia
Estatal Digital Prestadoras Digital Digital

6-RS Telefônica Celular COMA TELETS/A TOMA
S/A

7 -AC,GO, Tele Centro TCO S/A TOMA CTBC TOMA AMERICELS. TOMA

DF,MT, Oeste Celular Celular S/A

MS,ROe
Parto S/A 63

TO

8-AP,AM, Tele Norte Amazônia TOMA Norte Brasil TOMA

MA,PAe Celular Parto Celular Telecom S/A

RR S/A64

9 - SE e BA Tele Leste Telefônica COMA MAXITELS/A TOMA

Celular Parto Celular S/A
S/A65

10 - PA, PE, Tele Nordeste BCPS/A TOMA BSE S/A TOMA

PI,RN,CE, Celular Parto

AL
S/A66

Fonte: site da ANATEL na Internet (www.anatel.org.br) e elaboração própria.

63 Composta por TELEACRE Celular SI A, TELEBRASÍLIA Celular SI A, TELEMS Celular SI A,
TELEMAT Celular SI A, TELEGOIÁS Celular SI A e TELERON Celular SI A.
M 'Composta por TELEAMAP A Celular SI A, TELAIMA Celular SI A, TELMA Celular SI A,
TELEP ARÁ Celular SI A e TELAMAZON Celular SI A.

65 Composta por TELEBAHIA Celular SI A e TELERGIPE Celular SI A.
~ ,Composta por TELPA Celular S/A, TELECEARA Celular S/A, TELPE Celular S/A, TELEPISA
Celular SI A e TELERN Celular SI A.
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Tabela 14. Metas do PASTE e acesso efetivos do SMC.

Paste Acessos efetivos Densidade

1994 - 0,8 5

1995 1,9 1,4 9

1996 4,8 2,7 17

1997 6,8 4,6 28

1998 8,2 7,467 45

1999 9,6 15 91

Fonte: site da ANATEL na Internet (www.anatel.org.br) e elaboração própria

Abaixo temos o gráfico mostrando as curvas relativas ao número de acessos e a

densidade na telefonia móvel. Como se pode observar o número de acessos efetivos disparou

após a privatização do setor, superando em muito as metas planejadas pelo governo através do

PASTE, e aqui podemos observar pela primeira vez um crescimento mais acentuado no

número de acessos por habitantes. Observe que o salto dado em apenas um ano com uma

competição duopolista já apresenta resultados expressivos.

Convém ressaltar aqui que a competição tem se dado pela conquista de usuários, isto

é facilita-se a maneira com que o usuário tem acesso ao aparelho, mas esta competição ainda

não chegou as tarifas, praticamente sem redução alguma ainda. Esta redução nas tarifas só se

dará quando entrar um terceiro operador, o que já está previsto para 2001, ou quando a

demanda por novos acessos esteja mais estabilizada, o que convenhamos ainda vai demorar

um pouco. A previsão do governo é de que em 2005 tenhamos algo em torno de 58 milhões de

telefones celulares, o que se comparado aos 15 milhões atuais, ainda representa um mercado

muito atraente e passível de gerar uma grande concorrência.

67 5,6 milhões de acesso até julho de 1998, mês da privatização do setor.
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Figura 7. Gráfico mostrando as Metas do PASTE, o efetivo do SMC e a densidade.
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Fonte: site da ANATEL na Internet (www.anatel.org.br) e elaboração própria.

As estratégias de penetração no mercado estão baseadas até aqui principalmente no

sistema de telefones celulares pré-pagos. Este sistema facilita o acesso da população de baixa

renda aos serviços de telefonia.

Neste primeiros anos tem ocorrido um fato interessante provocado pela competição.

Como a demanda por linhas convencionais é ainda grande e na impossibilidade das operadoras

fixas atenderem a esta demanda e como telefone é telefone seja ele fixo, ou móvel, as

empresas de telefonia celular invadiram uma área que seria naturalmente das fixas, que é

atender a população de baixa renda. Quer seja pela utilização intensiva na venda de aparelhos,

quer seja pelo fato do consumidor com assinaturas e contas mensais, o fato é que, como em

outros países, o telefone pré-pago caiu no gosto da população, e hoje já representa mais de

50% dos telefones celulares, devendo chegar nos próximos dois anos, segundo o PASTE 2000

à 80% dos telefones celulares habilitados.

Os serviços pré-pagos apresentam como vantagens para as operadoras o fim da

inadimplência, o recebimento das tarifas de modo antecipado, e um forte apelo de marketing,
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facilitando a entrada da empresa no mercado, pois pode ser vendido até em farmácias, já vem

pré-programado e não existe a necessidade de preenchimentos de cadastro.

Para o usuário as vantagens são o fato de não ter conta mensal, e poder adequar seus

gastos as possibilidades, sem surpresas no final do mês, e o fato que o terror das operadoras

mas faz a alegria da população mais pobre, utilizar o telefone só para receber chamadas.

Corno desvantagens para as operadoras, além desta última citada, é de que os gastos

realizados pelos assinantes são em média menores que os assinantes pós-pagos, a necessidade

de subsídios dos aparelhos para viabilizar o sistema, o que toma os investimentos que devem

ser realizados pelas empresas altos. É importante lembrar que, mesmo sendo serviços

prestados no regime privado, todos os planos de serviços, mesmos os pré-pagos estão sujeitos

a aprovação da ANATEL.

Embora tais serviços tenham começado com as empresas de telefonia celulares, a

Embratel já tem cartões pré-pagos para ligações interurbanas e internacionais, e isso se deve

espalhar também para as outra operados de telefonia fixa, gerando uma verdadeira revolução,

pois a tarifa não estará mais ligada a operadora que provê o acesso e sim a que oferecer

ligações mais baratas.

6.3 O Serviço Móvel Pessoal - SMP

o programa de reestruturação das telecomunicações brasileiras é algo dinâmico.

Recordando que na telefonia celular tivemos um primeiro momento com a Lei Mínima, n°

9.295, de 19/07/96 o governo abriu a competição para alguns segmentos'f do mercado de

Telecomunicações. Após isto tivemos a licitação da empresas para explorarem a banda B e

finalmente em julho de 1998, a privatização do setor, gerando o duopólio existente atualmente.

68 Telefonia Celular, Serviços via Satélite e Serviços Limitados.
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Dando continuidade a este movimento de abertura do mercado à competição, a

ANATEL definiu em 2000, o Serviço Móvel Pessoal - SMP, sucedâneo do Serviço Móvel

Celular - SMC. Este novo serviço a telefonia móvel abre o mercado para que este possa ter até

cinco operadoras de telefonia móvel em cada área de concessão prevista no PGO, para isto a

Agência está regulamentando a exploração das bandas C, D e E.

°primeiro critério a ser definido, para a regulamentação destas bandas, foi a escolha

das faixas de freqüências para a exploração destas bandas. De um lado a Agência enfrentava a

pressão dos fabricantes americanos de equipamento que gostariam que fosse escolhida a faixa

de 1,9 GHz, o que possibilitaria o uso das tecnologias TDMA e CDMA, utilizadas nos EUA, e

já utilizadas no Brasil pelas bandas A e B. Por outro lado, a Agência também sofria pressão

dos fabricantes europeus'", que trabalhavam para que fosse escolhida a faixa de 1,8 GHz, na

qual poderia ser utilizado a tecnologia GSM70 amplamente utilizada na Europa.

A escolha por parte da ANATEL da faixa de freqüência de 1,8 GHz veio mostrar, de

uma forma clara, que a Agência esta comprometida com a competição. Com a escolha desta

faixa de freqüência e o sistema GSM a Agência amplia a competição no mercado de

equipamentos, uma vez que agora além das tecnologias, TDMA e CDMA, já utilizadas

teremos também o GSM, abrindo a possibilidade de operadores em outros países que só

69 Vale a penas lembrar que os tradicionais fabricantes de telecomunicações instalados no Brasil, como

Siemens, Alcatel, Ericsson, tem passado "a pão e água" desde que o mercado foi privatizado, a exceção

da Ericsson que conta com grande participação no mercado devidos aos sistemas na área de telefonia

celular TDMA, os outros não tem conseguido enfrentar a concorrência dos novos fabricantes

americanos instalados no Brasil, como Motorola, Lucent e Nortel.

70 GSM _padrão de telefonia móvel utilizado em toda a Europa e o mais utilizado no mundo.
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utilizem esta tecnologia tenham também oportunidade de operar no Brasil. Outra vantagem, é

que esta é a faixa de freqüência que deve ser utilizada para os sistemas da 3G71
•

A criação do Sistema Móvel Pessoal, porém, não se limita apenas a definição das

novas faixas de freqüências mas altera a concepção e as áreas de atuação das empresas de

telefonia celular.

71 O sistema 3G é o que deve substituir os atuais sistemas TDMA, CDMA e GSM. Este sistema deve

permitir taxas de transmissão de dados mais elevadas o que dará uma outra dimensão os serviços de

telefonia móvel. A faixa reservada para estes sistemas é a de 1.8 GHz.
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Tabela 15. Comparação entre o SMC e o SMP.

SMC SMP

Regulamentado pela NGT-20 Nova regulamentação

Contratos de concessão Termo de autorização

- Novas licenças

Bandas A e B Bandas A', B', C, D e E

SemCSP ComCSP

Transferência de controle Sem prazo para
5 anos transferência de controle

Fonte: site da ANATEL (www.anatel.gov.br)

Na tabela acima podemos ver algumas diferenças nos conceitos do SMC e do SMP.

As empresas que exploram as bandas A e B, constituem-se em concessionárias e estão sujeitas

a regulamentação prevista na Norma 20, ao contrário das novas operadoras das bandas C, De

E, que já estarão sob nova regulamentação, e necessitam apenas de uma autorização para

operarem.

A nova regulamentação proíbe também que um mesmo grupo controle mais de uma

licença na mesma área de concessão, ou seja, independente do fatd de uma empresa ter

autorização ou concessão, se for do mesmo grupo econômico não poderá ter mais de uma

empresa explorando a mesma área de concessão. Isto é feito de modo a limitar a concentração

econômica e permitir que existam de fato cinco grupos econômicos independentes explorando

uma determinada região.

As áreas de concessão são as mesmas já definidas para o STFC, ao contrários das 10

regiões existentes para as bandas A e B. As operadoras do SMC poderão solicitar a expansão

de sua área de concessão, mas para isto terão que renunciar a condição de operadoras do SMC

e solicitar autorização para atuarem como o operadoras no SMP. Como se dará isto ainda não

está claro, pois se uma determinada empresa solicitar a expansão para uma outra área que já

tem uma empresa operando na mesma banda, teria que adquiri-las ou ser fundida a esta.
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Figura 8. Gráfico mostrando como as empresas poderão explorar várias bandas.

Grupo 1 Grupo 2

Fonte: site da ANATEL (www.anatel.gov)

Os leilões das Bandas C, D e E estão marcados para janeiro, fevereiro e março de

2001, respectivamente. As operadoras da banda C terão uma reserva de mercado também de

seis meses para poderem se estruturar e competir com as operadoras das bandas D e E. As

operadoras do STFC não poderão participar do leilão das licenças da banda C, porém poderão

participar do leilão para licenças das outras duas, podendo inclusive nas áreas de concessão

que já operam, porém só poderão explorar os serviços após terem cumprido as obrigações de

expansão e universalização constantes em seus contratos de concessão. Diga-se de passagem,

que este é o preço que pagam por usufruírem da posição dominante no mercado.

A política tarifária será livre, excetuando-se aumentos arbitrários, práticas de

concorrência desleal e abuso do poder econômico. A remuneração pela utilização das redes 72 é

a já vigente, ou seja pactuada entre as empresas, observadas a regulamentação.

72 A questão da interconexão será vista em mais detalhes no Capítulo 6.
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o roaming 73 é obrigatório para usuários dentro da mesma área de atuação da

prestadora e deve ser dado o mesmo tratamento aos usuários de outras prestadoras em sua

região.

Outra novidade aqui, é que cada nova empresa celular aqui terá autorização para

explorar os serviços de longa distância nacional e internacional, bem como o usuário da

telefonia móvel estará livre para escolher a sua prestadora de longa distância, como já ocorre

atualmente para a telefonia fixa. Estas autorizações devem valer a partir de 10 de janeiro de

2002.

Serão feitas licitações para as três bandas, sendo que só será iniciado o processo de

licitação de uma banda após o processo de licitação da banda anterior ter sido encerrado,

porém isto não impede que outras áreas de concessão dêem andamento a seus processos de

licitação.

Para as empresas que já possuem uma concessão da banda A ou B, e consigam

autorização para outras bandas na mesma área será dado um prazo de seis meses para

deixarem as mesmas ou devem renunciar as novas autorizações, sendo proibido a prestação do

serviço antes da transferência ou renúncia.

Prevemos , a partir das licitações das bandas C, D e E, uma fase de grande ebulição

no mercado de telecomunicações, maior que a vivida até agora, pois na verdade teremos um

reposicionamento de forças visando o mercado totalmente competitivo.

O que se estará em jogo aqui é a própria sobrevivência dos grupos que atuam no

mercado. Uma grande onda de fusões e aquisições se dará, com todos querendo o seu espaço e

procurando ganhar economia de escala para poder baixar custos e fazer frente à concorrência.

73 Roaming é função que permite ao usuário de uma região utilizar seu celular em outra região fora da

área d e cobertura de sua prestadora.
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Um dos resultados desta nova reestruturação da telefonia móvel será a criação de empresas

nacionais, que cubram todo o território nacional, explorando diferentes bandas em diferentes

regiões, podendo chegar até ao limite de se termos apenas cinco grande operadoras nacionais

de telefonia móvel, o que já implicará em competição.

6.4 Satélites

o mercado de satélites brasileiro foi aberto a competição, também, com a Lei Mínima

de 1995. O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite é explorado

mediante concessão, pelo prazo de até quinze anos, renovável por iguais períodos. A

concessão assegura o direito à ocupação, por satélites do concessionário, de posições orbitais

notificadas pelo Brasil e à consignação das radiofreqüências associadas, devendo as estações

de controle dos satélites localizar-se em território brasileiro.

A utilização de satélites que ocupem posições orbitais notificadas por outros países

está condicionada à prévia coordenação com a administração brasileira das posições orbitais e

freqüências associadas, e a que sua contratação se faça com empresa constituída segundo as

leis brasileiras e com sede e administração no País, na condição de representante legal no

Brasil.

O importante a ressaltar aqui é que quando da abertura do mercado de satélites, eram

apenas três os satélites domésticos da Embratel. Hoje, várias companhias, com mais de uma

dúzia de satélites, competem com a Embratel e oferecem as opções de serviços de

telecomunicações no mercado brasileiro.

Nas tabelas a seguir, temos uma relação das empresas que estão autorizadas a

explorar o mercado de satélites, geoestacionários e não geoestacionários, no Brasil.
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Tabela 16. Satélites geoestacionários autorizados a operar no Brasil

Satétites geo-estacionários

Empresa Satélite Banda

EMBRATEL BRASILSAT-A2 C
BRASILSAT-B 1 C
BRASILSAT-B2 C
BRASILSAT-B3 C
NAHUEL 174 Ku
SATÉLITES DA CeKu
INTELSAT

GALAXY BRASIL GALAXYIIIR Ku
(sinais de TV)

HUGHES DO BRASIL GALAXY VIII (i) Ku
KEY TV COMUNICAÇÕES PAS-l ( sinais de TV ) C

PAS-3 ( sinais de TV ) CeKu
LORAL SKYNET DO BRASIL SOLIDARlDAD 1 C

SOLIDARlDAD 2 C
SATMEX5 CeKu
TELSTAR 12 Ku

NAHUELSAT DO BRASIL NAHUEL 1 Ku
NETSAT PAS-3R (sinais de TV) Ku

PAS-6 ( sinais de TV ) Ku
NEW SKIES SATELLITES NSS-803 CeKu

NSS-806 CeKu
MANESCO RAMIRES PEREZ HISPASAT - lC Ku
AZEVEDO MARQUES
INMARSAT BRASIL INMARSAT - 3 AOR L

EAST
INMARSAT - 3 AOR WEST- L
2

GENERAL ELECTRIC CAPITAL DO BRASIL GE-4 Ku
TELESAT BRASIL ANIKFl Ku

Fonte: site da ANATEL (www.anatel.gov.br).

74 A Embratel utiliza alguns canais deste satélite.
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Tabela 17. Satélites não-geoestacionários autorizados a operar no Brasil

Satélites não-geoestacionârios

Empresa Satélite

CONSTELLATION COMMUNICATIONS DO BRASIL Sistema ECCO

DAMOS SUDAMERICA Sistema ORBCOMM

GLOBALSTAR DO BRASIL Sistema GLOBALST AR

IRIDIUM SUDAMERICA-BRASIL Sistema IRIDIUM 75

TELEDESIC BRASIL Rede TELEDESIC

Fonte: site da ANATEL (www.anateI.gov.br).

6.5 Dados

Os serviços de dados também foram liberados à competição através da Lei Mínima.

Aqui se tem um mercado plenamente aberto onde mesmo as empresas que exploram o STFC

em sua própria área de concessão não estão impedidas de atuar. Atualmente tem 7 milhões de

usuários e a previsão da ANATEL é de que em 2005 tenha em torno de 37 milhões, o que

também representa um crescimento expressivo. Convém lembrar que os clientes no mercado

de transmissão de dados são, basicamente, corporativos.

Neste mercado, a Embratel é a única empresa que cobre totalinente o país com rede

própria, respondendo por 60% do mercado de dados. As outras empresas tem feito

investimentos pesados de modo a reduzir seus gastos com interconexão e garantir uma base de

clientes coorporativos instalados em suas regiões. A Brasil Telecom e a Telemar estão se

unindo para, juntos com mais um parceiro em São Paulo, cobrirem também todo o País sem

75 A Iridium Sattelite comprou em novembro de 2000 os ativos da falida Iridium LLC por US$ 25

milhões. Estes ativos incluem os 66 satélites em órbita desativados por falta de capital. A empresa de

telefonia móvel via satélite custou a seus acionistas US$ 5 bilhões. Em agosto de 1999, a Iridium LLC

pediu falência.

95



Competição nas telecomunicações brasileiras

depender de outras companhias. Além das operadoras de telefonia fixas, outras empresas

como estão entrando neste mercado o que o toma muito competitivo quer seja para os

backbones ", quer seja para o que chamam de última milha". A entrada de empresas

oferecendo serviços de acesso a Internet, em banda larga, é cada vez maior também.

Segundo HARTT (2000), o mercado brasileiro de telecomunicações movimenta

anualmente cerca de 39 bilhões de dólares, dos quais 27 bilhões correspondem às receitas de

serviços e os outros 12 bilhões a produtos. Desse total, 6% ficam com as construtoras de redes

e 26% com as empresas de TV a cabo, o restante é dividido entre a telefonia fixa, 48%, e a

telefonia celular, 20%. Embora a transmissão de voz ainda represente cerca de 80% do

mercado, a previsão é de que nos próximos dois ou três anos voz de dados tenham

aproximadamente a mesma proporção.

Em resumo, o mercado de dados está apenas iniciando seu processo de expansão.

Durante o período em análise do nosso estudo, tal mercado tem cada dia mais uma competição

acirrada. Tem quem tem ganhado com estes serviços são as empresas, pois tem uma grande

oferta de serviços, onde não só escolhem as operadoras que os fornecem, mas também as

tecnologias que melhor se enquadrem em seu perfil de atividade, com melhor qualidade e

menor preço. Por exemplo, urna rede de postos de combustíveis espalhados pelo país pode

utilizar acesso via satélite, enquanto empresas em cidades grandes podem ter acesso via fibra

óptica. Esta facilidade só se dá em mercados competitivos com as operadoras procurando

satisfazer às necessidades do cliente.

76 Os backbones são as grandes vias de tráfego de dados, de alta capacidade e velocidade.

77 São as empresas que fazem a ligação entre o cliente coorporativo e os Backbones.
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7 Serviço Universal e Interconexão

7.1 Conceito de serviço universal

Um dos pilares da reestruturação das telecomunicações, a idéia de Serviço Universal

não é nova e não está ligada apenas a este setor. Embora nos concentremos neste texto

basicamente no Serviço Universal para os serviços de telecomunicações, este conceito é válido

para a prestação dos mais diferentes tipos de serviços públicos tais como água, luz e

transportes.

A noção de universalização sempre esteve presente na concepção de atuação do

Estado e se constituía também em um dos principais objetivos do modelo tradicional de

telecomunicações. Quer fosse este um monopólio público, como na Europa ou no Brasil, quer

fosse este um monopólio privado, como nos Estados Unidos.

TAPIA e DALMAZO (1999) destacam que:

a natureza do Serviço Universal no modelo tradicional estava

associado à noção do interesse público e coletivo, traduzida na noção de

"

essencialidade dos serviços à população, sinônimo de acesso à telefonia fixa de

voz".

Em telecomunicações, a dificuldade em se universalizar os serviços sempre esteve

relacionada à questão do alto custo da prestação de serviços. Estes eram financiados a partir do

lucro monopolista, dos subsídios cruzados e de transferências fiscais. No Brasil criou-se um

sistema de venda de ações 78, junto com a linha telefônica, das empresas estatais de telefonia. O

78 A Portaria n." 1.361/76-MC, emitida em 15/12/76 e publicada no DOU. de 23/12/76, estabelece a

participação financeira de assinantes nos investimentos das empresas concessionárias de serviço
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usuário comprava uma linha e pagava por uma determinada quantia de ações das estatais. Esta

venda de ações serviu para capitalizar as "teles" e implantar uma rede relativamente moderna

de telecomunicações, porém contribuiu também criação de um mercado paralelo de telefones,

com preços bem maiores que os do mercado oficial. Segundo o PASTE 2000, estes preços

chegaram a algo em tomo de R$ 8.000,00 ou R$ 9.000,00 em São Paulo.

Os Estados Unidos e a Europa, ao contrário do Brasil, conseguiram, com a

universalização, construir sistemas de telecomunicações que atendessem as necessidades

básicas de sua população, chegando em alguns países mais avançados a densidade de telefones

acima dos 50 telefones para cada 100 habitantes.

Segundo TAPIA e DALMAZO (1999), a obrigação de universalização na telefonia

sempre existiu e estava ligada a questões técnicas. A discussão sobre o Serviço Universal,

adquire uma outra importância com a reestruturação do setor de telecomunicações ocorrida no

mundo todo, devido ao grande avanço tecnológico e a globalização. O debate deixa de ser

sobre como atender a todos com serviços de telefonia fixa de qualidade e a preço acessível.

Passa a ser quais serviços de telecomunicações devem ser considerados essenciais ao cidadão.

Quais serviços não podem ser fornecidos pelo mercado. Quais serviços são passíveis de serem

universalizados e como estes serviços devem ser financiados, já que não se configuram como

bens de mercado. Existe aqui a necessidade ainda da atuação do Estado para tomar viável a

oferta deste tipo de serviço.

7.2 Serviço Universal: funcional x técnico.

A noção de serviço universal aparece nos EUA com o "Telecommunication Act" de

1934. Foi um elemento importante para a consolidação da AT&T, e estava baseada em

público de telefonia. Esta participação foi revogada apenas pela PORTARIA N° 261, DE 30 DE

ABRil.. DE 1997.
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questões puramente técnica: a homogeneidade dos serviços e a interconexão da rede. Em

1984, com a liberalização do setor, o serviço universal passa a ser visto como uma

contrapartida social à crescente liberalização deste, finalmente foi definido dentro da proposta

do governo Clinton, na "National Information Infrastrueture Policy", como um instrumento,

na sociedade da informação, contra a discriminação social.

Neste conceito, segundo TAPIA e DALMAZO (1999), o serviço universal deixa de

ser uma questão apenas de acesso aos meios técnicos, como visto até então, para ser visto

como exigência de criação e disponibilidade de conteúdos de informações que cada indivíduo

tem direito a ter acesso. Na sociedade da informação o acesso a esta é fundamental para se

garantir a cidadania, logo a noção de Serviço Universal está ligada à idéia de cidadania.

Na Europa, ainda segundo TAPIA e DALMAZO (1999), o conceito de Serviço

Universal sempre esteve ligado à noção de serviço público, desenvolvendo-se a partir daí em

quatro fases para um modelo mais liberal.

Num primeiro momento, em 1986, com o Ato Único a União Européia entendia a

necessidade da liberalização e da concorrência nos serviços de telecomunicações porém

existia a preocupação em se manter o Serviço Universal como um mecanismo de integração

social e econômica. Na segunda fase, separam-se as funções de regulação das de exploração

porém ainda mantém-se a noção de Serviço Universal como contraponto ao processo de

liberalização do setor de telecomunicações. Na terceira fase, entre 1988 e 1990, desvincula-se

o conceito de serviço público do de Serviço Universal com a redução das garantias apenas à

infraestrutura e aos serviços denominados de base.
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Com a Europa, no auge do liberalismo não há menção a ampliações do conceito de

serviço universal. Como decisão estratégica" surge a idéia de que os serviços de base podem

ser oferecidos por operadores privados em situação de concorrência e a adoção do critério de

difusão ampla de um serviço, onde para ser passível de ser universalizado o serviço tem que

ter pelo menos 75% de penetração no mercado. É neste momento que surge a noção de

Serviço Universal vigente atualmente na Europa. Além de definir este conceito, a Comissão

Européia sugere também a criação de fundos para custear o Serviço Universal.

Uma vez entendido a evolução do conceito de serviço universal, fica fácil perceber

que o debate em tomo do serviço universal gira basicamente em tomo de duas definições. A

primeira, chamada por TAPIA e DALMAZO (1999) de funcional, está baseada na idéia de

que a telefonia de voz provou ser universalmente desejável pela sua multiplicidade de usos e

essencialidade. O serviço universal por esta definição passou a simbolizar, além de um

interesse coletivo, também um direito social vinculado à cidadania - o direito de se comunicar

e de ter acesso à informação - o que é legítimo em uma sociedade democrática.

Esta definição se contrapõe ao que TAPIA e DALMAZO (1999) chamam de uma

definição técnica onde a importância da manutenção e redefinição do que seja Serviço

Universal está limitada aos impactos da revolução tecnológica sobre a oferta dos serviços ou

sobre o perfil da demanda e a maior segmentação dos mercados. Em resumo, a definição

funcional está ligada ao conceito de cidadania e a técnica vinculada ao mercado.

79 Estratégica no sentido de que no momento da definição da normativa do Serviço Universal fossem

contempladas questões relativas à coesão social e econômica, mas de uma maneira subordinada a idéia

principal que era a liberação dos mercados.
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7.3 O serviço universal neoliberal

Feita esta introdução ao debate sobre o serviço universal, não é muito difícil

compreender que a definição utilizada no Brasil, e pela grande maioria dos países, está muito

mais ligada à definição técnica do que à funcional. Embora, como maneira de conseguir apoio

à implementação das reformas os governos tendam a caracterizar o serviço universal com uma

definição funcional, ou seja que vai de encontro a noção de cidadania, na prática a legislação

aponta para a utilização da definição técnica, principalmente em países como o Brasil, onde as

pressões sociais não têm a influência que tem em países como França ou Espanha.

ORTIZ (1997), dentro desta visão técnica ou, como ele próprio define, neoliberal e

pragmática, fala que o serviço público tradicional foi o resultado da grande evolução

econômica e social vivida pelo mundo nos últimos 150 anos, mas afirma que este modelo não

dá mais conta das necessidades da sociedade contemporânea. Fala que embora tenha sido um

instrumento de progresso e socialização, que ajudou a melhorar a vida de todos, na Europa,

tem o seu ciclo esgotado. Para ele mais que ideologias ou políticas são os fatos que na

verdade mandam, é o pragmatismo levado a ferro e fogo.

Nesta nova realidade neoliberal, sai o serviço público tradicional onde o Estado é o

responsável pelo fornecimento e regulação dos serviços considerados de interesse público e

entra o Serviço Universal como uma resposta à necessidade de suprir as falhas de mercado. O

fornecimento dos serviços de interesse públicos passa a ser feito pelo setor privado em regime

de livre concorrência, onde possível, e os serviços que por não serem economicamente
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viáveís'" e que são considerados essenciais são prestados com a intervenção do governo

através da criação de mecanismos transparentes de financiamento":

Portanto, ORTIZ (1997) classifica o conceito de serviço público basicamente em

serviços que são prestados pelo mercado e serviços essenciais universal, que até podem ser

prestados pelo mercado, mas que utilizam sistemas especiais de financiamentos definidos pelo

Estado.

Para ORTIZ (1997) a abertura dos serviços a concorrência e as leis de mercado se

caracteriza basicamente pelas seguintes notas:

• os serviços de telecomunicações deixam de ser um todo para ser dividido entre

aqueles serviços que podem e aqueles que não podem ser fornecidos pelo

mercado'", e que por isso devem ser financiados, através de processos

transparentes, pelo Estado;

• fim da reserva por parte do Estado do direito de exploração dos serviços, bem

como da idéia de concessão corno transferência de uma competência

80 Caso típico das falhas de mercado onde existe falta de oferta devido ao fato do custo ser maior do

que a possibilidade dos usuários arcarem com este.

81 É interessante ressaltar que estes mecanismos são diferentes do adotado pelo serviço público

tradicional, no qual se utilizavam subsídios.

82 Dentro de um serviço de interesse público o que mercado tiver capacidade de suprir deve ser suprido

por ele, o que não tiver são obrigações que devem ser garantidas pelo Estado; no caso das

telecomunicações por exemplo o serviço de telefonia básica classifica-se como um Serviço Universal,

porém para serviços de valor agregado como a telefonia móvel ou redes locais via cabo o fornecimento

se dá pelo mercado sujeito à competição.
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originariamente administrativa, com resgate a qualquer momento, garantia do

equilíbrio financeiro das empresas, responsabilidade administrativa entre outros;

• substituição de um regime fechado, onde o Estado, através do monopólio do setor

era o único "player" por um regime aberto, onde o Estado tem apenas o papel

regulador e responsãvel=' pelas obrigações de universalização e as forças de

mercado são os fornecedores do serviço.

Com a evolução tecnológica, deixando as telecomunicações de serem apenas

circuitos de telefonia fixa de VOZ
84

, e tomando-se um complexo sistema de redes digitais,

onde várias tecnologias estão agregadas formando um sistema completamente novo, surge

uma nova noção de serviço público em oposição a definição tradicional, na qual a

separação vertical e desintegração dos serviços tem uma importância fundamental.

Segundo ORTIZ (1997), trata-se dentro, por exemplo, de um mesmo serviço

público de telecomunicações de separar quais serviços são realmente públicos e quais

podem ser fornecidos pelo mercado sob competição. Temos assim com a reestruturação

serviços que são püblicos'", porém prestados por empresas privadas em regime de

competição, o que não deixa de ser realmente, no Brasil, uma nova concepção de serviço

público.

83 Responsável aqui significa fonnulador e fiscalizador das metas de universalização que as empresas

do setor devem cumprir. Este papel é executado no Brasil pela ANATEL, porém a prestação dos

serviços, mesmos os de caráter universal, é executada pelo mercado com financiadas por um fundo de

universalização.

84 O sistema que vingou até os anos 80, baseado em centrais eletromecânicas, pares de cabos metálicos

e terminais eletromecânicos.

85 A LGT define como serviço no regime público o STFC, nas suas diversas modalidades.
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Isto porém acarreta basicamente dois tipos prestação de serviços: no primeiro, tem-

se a oferta de serviços em um regime concorrencial, onde os custos são cobertos pelos

usuários e existe um mercado; e um segundo regime, onde em função do alto custo e

conseqüente falta de viabilidade econômica não existe um mercado e por conseguinte não

há uma oferta de serviços.

Assim, ao contrário do modelo anterior, onde através de subsídios cruzados ou de

transferências fiscais se financiava as regiões onde a prestação dos serviços não era viável,

temos agora o financiamento do serviço a quem não pode pagá-lo dado através de fundos

criados pelo governo, mas com receita advinda das novas operadoras privadas e também de

transferências fiscais, para financiar este que chamamos de serviço universal.

7.4 Financiamento do Serviço Universal

A outra questão que se impõe no debate sobre o Serviço Universal, além da extensão

que se dever ter, está relacionado a como será financiado o mesmo. A maneira como o Serviço

Universal é custeado não tem uma formulação apenas, varia de país para país. O tradicional,

ao longo dos anos, foi custear o Serviço Universal com a utilização de subsídios cruzados,

com as ligações interurbanas subsidiando as chamadas locais. Este tipo de financiamento
J

porém não funciona em um mercado competitivo pois existe uma pressão sobre os preços e

tarifas que impedem que estes possam ser maiores que seus custos marginais.

Entre as várias maneiras de se custear o serviço universal, KENNARD (1999) destaca

as seguintes: receitas gerais do governo; receitas obtidas a partir da privatização,

licenciamento e leilões; e contribuições das companhias de telecomunicações. Nos Estados

Unidos, o Serviço Universal é custeado pela contribuição de todas empresas de

telecomunicações que provêem serviços interestaduais incluindo aquelas privadas. Provedores

de acesso a Internet e serviço on-line estão isentos a não ser que forneçam serviços de

telecomunicações interestaduais. Operadoras que só forneçam serviços internacionais estão

isentas da contribuição.
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As contribuições para custear o serviço universal para escolas, bibliotecas e serviços

de saúde rurais estão baseadas nas receitas dos usuários finais interestaduais e intraestaduais.

A taxa de contribuição para escolas/bibliotecas é 0,75 % do total da receita bruta de

telecomunicações.

A Universal Service Administrative Company (USAC)86, gerencia o suporte aos

serviços de alto custo e baixa renda, administra os programas de saúde e de escolas e provê o

faturamento e a cobrança. Através da divisão de escolas e bibliotecas, a USAC87 emprega até

$2.25 bilhões anualmente, provendo descontos em serviços de telecomunicações, acesso a

Internet e conexões internas. As prestadoras do serviço universal escolhidas'" pela comissão

de utilidade pública deve oferecer todos os serviços listados na definição de serviço universal

no Telecomunciations Act.

Além de escola, bibliotecas e postos de saúde o modelo americano apresenta outras

formas de prestação de serviços de telecomunicações enquadradas no serviço universal, tais

como auxílio à áreas rurais ou afastadas, com alto custo de prestação, e programas

específicos'" para consumidores de baixa renda.

86 A Universal Service Administrative Company (USAC) é uma organização privada, sem fins

lucrativos, responsável por prover, através do Universal Service Fund, cada estado e território

americano com serviços de telecomunicações. São elegíveis para buscar descontos através do

Universal Service Fund as escolas públicas e privadas, os postos de saúde, populações de baixa renda e

comunidades afastadas, como por exemplo áreas rurais.

87 No site http://www.sl.universalservice.org/apply/funds.asp pode-se ver como são financiados os

serviços de telecomunicações e acesso a Internet nas escolas e bibliotecas americanas.

88 Qualquer prestadora de serviços de telecomunicações elegível pode receber auxílio do serviço

universal, sem se considerar a tecnologia que utiliza.

89 Os principais programas para consumidores de baixa renda são:
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7.5 Conceito adotado no Brasil

A LGT define universalização como as obrigações que objetivam possibilitar o

acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações,

independentemente de sua localização e condição sócio-econômica, bem como as destinadas a

permitir a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público.

A continuidade é definida na LGT como as obrigações que objetivam possibilitar aos

usuários de serviços sua utilização de forma ininterrupta, sem paralisações injustificadas,

devendo os serviços estarem à disposição dos usuários, em condições adequadas de uso.

As obrigações de universalização são objetos de metas periódicas, conforme o plano

de metas de universalização elaborado pela Agência e aprovado pelo poder Executivo. Este

refere-se, entre outros aspectos, à disponibilidade de instalações de uso coletivo ou individual,

ao atendimento de deficientes físicos, de instituições de caráter público ou social, bem como

de áreas rurais ou de urbanização precária e de regiões remotas. Este plano é o responsável

também pela maneira como serão financiadas obrigações de universalização, que devem ser

neutras em relação a competição, no mercado nacional, entre prestadoras.

Quando ainda eram estatais, as operadoras de telefônica fixa assinaram com a

ANATEL um documento no qual se comprometiam com metas de universalização. Os

recursos do fundo de universalização, de que trata a LGT, não podem ser destinados à

• o Lifetime, o qual os ajuda a pagar as faturas de serviços mensalmente com um valor de $ 5.25,

e se o estado contribui com programa o participante pode receber até $ 7.00 de auxílio federal;

e,

• o Link-up, programa que ajuda aos assinantes de baixa renda a pagar os custos de instalação do

serviço. Este programa paga até metade dos custos de instalação limitados a um máximo de $

30,00.
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cobertura destes custos de universalização, os qUaIS são de responsabilidade da própria

prestadora suportar.

o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST, tem por

finalidade proporcionar recursos destinados a cobrir os custos relacionados às cumprimento

das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser

recuperados com a exploração eficiente do serviço.

Com já vimos anteriormente, o Ministério das Comunicações é o responsável pela

formulação das políticas, das diretrizes gerais e as prioridades que orientam as aplicações do

FUST, bem corno pela definição dos programas, projetos e atividades financiadas com

recursos deste. A ANATEL, por sua vez, é responsável pela implementação, acompanhamento

e fiscalização dos programas, dos projetos e atividades que utilizam os recursos do FUST, pela

elaboração da proposta orçamentária para inclusão no Orçamento da União e prestação de

contas da utilização do mesmo.

Os recursos do FUST devem ser aplicados em programas, projetos e atividades que

estejam de acordo com plano geral de metas para universalização de serviço de

telecomunicações ou suas ampliações que contemplarão, entre outros, os seguintes objetivos:

atendimento a localidades com menos de cem habitantes; complementação de metas

estabelecidas no Plano Geral de Metas de Universalização para atendimento de comunidades

de baixo poder aquisitivo; implantação de acessos individuais para prestação do serviço

telefônico, implantação de acessos para utilização de serviços de redes digitais de informação,

incluindo os equipamentos terminais para operação pelos usuários; redução das contas de

serviços de telecomunicações, em condições favorecidas, a estabelecimentos de ensino,

bibliotecas e instituições de saúde, de forma a beneficiar em percentuais maiores os

estabelecimentos freqüentados por população carente, de acordo com a regulamentação do

Poder Executivo; instalação de redes de alta velocidade, destinadas ao intercâmbio de sinais e

à implantação de serviços de teleconferência entre estabelecimentos de ensino e bibliotecas;

atendimento a áreas remotas e de fronteira de interesse estratégico; implantação de acessos

individuais para órgãos de segurança pública; implantação de serviços de telecomunicações

107



Serviço Universal e Interconexão

em unidades do serviço público, civis ou militares, situadas em pontos remotos do território

nacional; fornecimento de acessos individuais e equipamentos de interface a instituições de

assistência a deficientes; fornecimento de acessos individuais e equipamentos de interface a

deficientes carentes; implantação da telefonia rural.

o FUST de acordo com a Lei n° 9.998, de 17/08/2000, tem percentuais que devem

ser observados em sua utilização, tais como, pelo menos trinta por cento dos recursos do

FUST devem ser aplicados em programas, projetos e atividades executados pelas

concessionárias do Sistema Telefônico Fixo Comutado - STFC nas áreas abrangidas pela

SUDAM e SUDENE, dezoito por cento, no mínimo, serão aplicados em educação, para os

estabelecimentos públicos de ensino e deve ser observado também um tratamento especial

para deficientes, porém aqui a Lei não fixa valores.

As receitas do FUST são, segundo a Lei n° 9.998, as seguintes:

• dotações no orçamento;

• cinqüenta por cento dos recursos do FISTEL;

• o preço público cobrado pela Agência, como condição para a transferência de

concessão, de permissão ou de autorização de serviço de telecomunicações ou

de uso de radiofreqüência, a ser pago pela concessionária;

• contribuição de um por cento sobre a receita operacional bruta, decorrente de

prestação de serviços de telecomunicações nos regimes público e privado,

excluindo-se o ICMS, o PIS e a Cofins;

• doações.
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o FUST não incide sobre as transferências feitas de uma prestadora de serviços de

telecomunicações para outra e sobre as quais já tenha havido o recolhimento por parte da

prestadora que emitiu a conta ao usuário.

Durante os dez primeiros anos após o início dos serviços cuja implantação tenha sido

feita com recursos do FUST, a prestadora de serviços de telecomunicações que os implantou

deverá apresentar balancete anual, nos moldes estabelecidos pela ANA TEL, detalhando as

receitas e despesas dos serviços.

A ANATEL, através da resolução N° 96, de 1° de fevereiro de 1999, criou o Comitê

para a Universalização dos Serviços de Telecomunicações, cuja finalidade é orientar e

subsidiar o Conselho Diretor da ANATEL no exercício de suas competências legais em

matéria de definição de políticas relativas à universalização desses serviços. O regimento

Interno do Comitê para a Universalização estabelece os seus objetivos, composição, forma de

atuação e atividades de seus membros.

O Comitê aborda as seguintes questões: avaliação dos programas; identificação de

quais serviços e demandas por devam ser universalizados; identificação dos serviços que

necessitem ser custeado pelo Serviço Universal; implementação da política de política de
i

universalização dos serviços; análise de propostas de ampliação' do Plano Geral de

Universalização dos Serviços; identificação das alternativas economicamente mais eficientes

em matéria de financiamento da universalização dos serviços;

O Comitê é constituído pelos seguintes membros, a serem designados pelo Conselho

Diretor da ANATEL: Conselheiro da ANATEL - Presidente do Comitê, Superintendente de

Serviços Públicos - Secretário do Comitê

O FUST, porém, só começará a ser arrecadado a partir de 2001. Assim sendo, em

termos de programas de universalização no Brasil, podemos dizer que inexistem tais

programas. Para se ter uma idéia de nosso atraso, podemos citar os seguintes programas de

universalização do acesso à Internet em outros países da América Latina.
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Na Argentina, o governo, através do programa "argentina@internet.todos" está no

processo de finalização da instalação de 1.000 centros que proverão acesso à Internet para

comunidades de baixa renda ou distantes. No Chile, o Fundo de Desenvolvimento das

Telecomunicações está sendo utilizado para assistir ao desenvolvimento de centros

comunitários, parte de um projeto para prover acesso à Internet a todos até o ano de 2006.

A TELECOM na Colômbia tem um programa de Internet social para levar o acesso à

Internet a todos os municípios colombianos. Nas regiões mais pobres o acesso será gratuito.

Ela está trabalhando também com o Ministério da Educação para ligar mais de 2000 escolas.

A Rede Científica Peruana (RCP) tem se tomado famosa pelo resultado de seus centros

públicos de acesso à Internet. A RCP gerencia 30 e fornece suporte para outros 470 centros, e

existem planos para instalar mais 400, assim como 5.000 cabines de acesso à Internet tipo

telefone público. No Uruguai, a ainda estatal ANTEL's, através do projeto Terceiro Milênio

está instalando 25 centros comunitários digitais em todas as capitais e grandes cidades. Estes

centros provêm acesso as facilidades de videoconferência e Internet.

Em resumo, podemos concluir que o modelo adotado no Brasil é o técnico. Como o

FUST só será arrecadado a partir de 2001, não existem recursos para a implementação de uma

política de universalização por parte do setor público. Na verdade, também não existe ainda

uma política com objetivos claros por parte do governo no que se refere a universalização.

Uma iniciativa próxima a isto se dá no âmbito do Ministério da Educação. Este prevê para

2001 o lançamento de um projeto que visa atender a todas as escolas públicas com acesso à

Internet.

7.6 Interconexão

Uma das grandes questões para se garantir serviços competitivos e universalizados

em telecomunicações é a garantia da interconexão. Esta é definida como a ligação entre redes

de telecomunicações compatíveis, de modo que os usuários de serviços de uma das redes

possam comunicar-se com os usuários dos serviços de outra ou acessar serviços nela

disponíveis.
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A LGT define, no Art. 146°, que a interconexão é a ligação entre redes de

telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os usuários de serviços de uma

das redes possam comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acessar serviços nela

disponíveis.

A LGT fixa o critério de interconexão da seguinte maneira:

Art. 152°. O provimento da interconexão será realizado em termos não

discriminatórios, sob condições técnicas adequadas, garantindo preços isonômicos e

justos, atendendo ao estritamente necessário à prestação do serviço.

Art. 153°. As condições para a interconexão de redes serão objeto de livre

negociação entre os interessados, mediante acordo, observado o disposto nesta Lei e

nos termos da regulamentação.

§ 1° O acordo será formalizado por contrato, cuja eficácia dependerá de

homologação pela Agência, arquivando-se uma de suas vias na Biblioteca para

consulta por qualquer interessado.

§ 2° Não havendo acordo entre os interessados, a Agência, por provocação

de um deles, arbitrará as condições para a interconexão.

Com a divisão do País em várias regiões, e as empresas não atuando em todas as

regiões, surge a necessidade de uma empresa utilizar a rede de uma outra para que consiga

atender às necessidades de seus clientes, uma vez que poucas concessionárias terão capacidade

de atender a todas as regiões. Por exemplo, uma chamada de um telefone fixo de São Paulo

para um telefone fixo em Manaus, terá necessariamente que utilizar-se de uma interconexão. O

mesmo acontece com a telefonia celular. Para se fazer uma chamada de um telefone celular

para um fixo, a companhia celular terá que obrigatoriamente utilizar os serviços de uma

empresa de telefonia fixa.

As teles tradicionais têm mantido o domínio do mercado a anos e agora tem uma

posição hegemônica em seus mercados, estas devem, portanto, fixar tarifas de interconexão
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em condições não discriminatórias, transparentes, proporcionais e baseadas em critérios

objetivos, orientados ao custo.

Em um regime de livre mercado, as empresas em posição dominante têm um grande

incentivo a não permitir, ou a pelo menos dificultar o máximo possível, que outras operadoras

utilizem suas redes. Porém, se isto fosse permitido as empresas entrantes não sobreviveriam,

logo é importante que o órgão regulador esteja atento a estas questões e evite o abuso da

empresas em posição dominante. A garantia da interconexão é uma das formas de se garantir

a concorrência.

Importante fonte de receita, a interconexão é objeto de uma das maiores polêmicas,

após a privatização do Sistema Telebrás. Para se ter uma idéia dos valores envolvidos na

questão das telecomunicações, em 1999, segundo CORRÊA (2000), as receitas com

interconexão representaram entre 10 e 15 % do faturamento das empresas de telefonia fixa e

cerca de 25 % das empresas de telefonia celular.

Os princípios e as regras de interconexão estão definidos na Norma 020, de 1996. A

idéia da legislação é forçar a interdependência entre as empresas para haver cooperação.

Convém ressaltar aqui que interconexão é diferente de compartilhamento das redes.

Na interconexão um operador oferece um ponto onde o outro operador deve se conectar para

alcançar um determinado assinante, e recebe por isto. No uso compartilhado, os dois

operadores dividem a utilização de uma determinada rede, porém sem custo para nenhum dos

dois operadores.

O problema da interconexão está também no fato, por exemplo, de uma determinada

operadora querer acessar um ponto na região da outra. Esta é quem terá que arcar com os

custos de instalação se aquela região ainda não for coberta por ela também.

A interconexão implica em responsabilidade por parte de todas as operadoras, que

devem prover o acesso em qualquer situação. O compartilhamento, que é uma opção para as
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operadoras, é uma permissão que a ANATEL deu para que a integração das antigas teles

estatais acorresse com rapidez e baixos custos, é uma facilidade mas não é uma obrigação. As

empresas podem ou não compartilhar suas redes entre si, mas tem a obrigação de fornecer

pontos de conexão de suas redes às outras operadoras, cobrando por esta conexão.

o interessante no caso da interconexão é que as operadoras têm solicitado a

intervenção da ANATEL, para que resolva as questões das tarifas de interconexão, mas a

ANATEL diz que não é de sua competência isto. Sua obrigação seria apenas observar que as

empresas não estejam cobrando acima do valor estabelecido pela agência como o teto. A

ANATEL só entra nesta discussão se as distorções que estiverem ocorrendo forem muito

grandes e venham a representar riscos a concorrência. Do contrário, ela deixa que para as

próprias operadoras se entendam sobre o assunto, com base na livre negociação.

o interessante na questão da interconexão é a dificuldade que as empresas estão

tendo, em um primeiro momento, em se ajustar a uma negociação que satisfaça às partes

envolvidas. Esta dificuldades residem no fato de que as próprias operadoras reconhecem que

ainda não sabem viver em um regime de livre co.ncorrência e chamam pela intervenção da

Agência ao primeiro conflito que enfrentam.
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8 Considerações finais

o principal objetivo deste trabalho foi descrever a reestruturação do setor de

telecomunicações brasileiro, no período entre 1997 e 2000, caracterizando este como uma fase

de transição entre o mercado monopolista e o mercado competitivo. Mostramos que esta

reestruturação se deu em função da alteração da conjuntura tecnológica, econômica e política

que levaram ao fim do monopólio natural. Estas alterações levaram a criação da ANATEL, a

qual é, hoje, a responsável pela promoção e manutenção de tal ambiente competitivo e pela

garantia da universalização dos serviços.

Embora considerando que o período analisado em nosso estudo seja relativamente

curto, a mudança na concepção de atuação do Estado brasileiro tem dado sinais de que será

duradoura, pois está baseada na liberdade dos agentes econômicos e numa visão pragmática na

definição das políticas públicas. Mais que o crescimento de 84 % na oferta de telefones fixos

no período, mais que um crescimento de 341 % na oferta da telefonia celular, o importante a

destacar neste período é que, aos poucos, o país tem encontrado mecanismos eficientes para a

solução de seus problemas na área de telecomunicações. Ainda que objetivo de tal política seja

uma intervenção mínima no mercado, sempre haverá necessidade de um determinado grau de

regulação.

A privatização das empresas estatais de telecomunicações foi algo que embora seja

algo discutível sob vários aspectos'". Em nossa opinião, o que legitima a privatização das

empresas de telecomunicações é a velocidade com que as transformações deveriam acontecer

e a evidente falta de capacidade do governo, através do modelo estatal, em responder a tais

necessidades de investimentos no volume e tempo em que os mesmos se faziam necessários.

90 Por exemplo, a questão do preço pago e de outras tais como se a empresa pública teria ou não

condições de responder às necessidades da sociedade.
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Aqui gostaria de citar um exemplo: um cliente de um determinado banco foi encerrar

sua conta em um determinado banco, pois os serviços pela internet deste banco simplesmente

não funcionavam. Diante da solicitação de encerramento da conta, a gerente respondeu

afirmando que era bobagem encerrar a conta, uma vez que "logo" todos os bancos ofereceriam

os mesmos serviços com a mesma qualidade. Sendo assim "logo" seu banco apresentaria um

serviço de qualidade e que o cliente não precisaria mudar de banco. O que o cliente perguntou

foi "logo quando?". Como diria Keynes'", no longo prazo todos estaremos mortos. "Logo",

seis meses ou um ano, pode ser uma eternidade.

Este mesmo raciocínio gostaria de utilizar para a privatização das empresas estatais.

O volume de investimentos para superar os atrasos tecnológicos e de infra-estrutura das

telecomunicações brasileiras no tempo em que deveriam ser realizados eram simplesmente

inviáveis para o governo brasileiro. Como vemos hoje, mesmo com estes investimentos sendo

realizados pelo setor privado, em níveis superiores aos realizados pelo setor público, ainda

existe um longo caminho a ser percorrido até termos uma infra-estrutura adequada às

necessidades de crescimento do país. A reestruturação da atuação do setor público brasileiro,

no mercado de telecomunicações tem superado às expectativas. Uma prova disto é o nível de

investimento, na casa dos US$ 35 bilhões de dólares, previsto para o ano de 2001, bem acima

do efetivado em 2000.

No que diz respeito a competição na telefonia fixa, podemos afirmar que esta já existe

para as ligações de longa distância e na telefonia móvel. Porém, para a telefonia fixa local

ainda existe um grande caminho a ser percorrido. A competição só deve ocorrer com a

intensidade necessária quando as grandes empresas puderem competir entre si .. O espaço de

atuação das espelhos e espelhinhos é reduzido, sendo o mais provável que estas se restrinjam a

. nichos de mercado e a competição para valer quando as atuais incumbidas puderem expandir

91 Citado por KRUGMAN, Paul R. Globalização e Globobagens: verdades e mentiras do pensamento

econômico. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro. Campus. 1999 (2a edição).
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suas áreas de atuação. Isto deve ocorrer a partir de 2002, dado o empenho que as mesmas

estão dando ao cumprimento das metas de universalização. Com urna forte base instalada, em

urna das três regiões e grande conhecimento do mercado a disputa por este será acirrada entre

as atuais incumbidas.

A liberalização do mercado tem sido importante também para a redução da demanda

reprimida ainda existente em várias regiões do País. Embora ainda existam desigualdades na

distribuição de linhas, há um avanço considerável na redução do tempo de instalação das

linhas telefônicas.

Por exemplo, em um bairro residencial próximo ao centro de urna cidade industrial

corno São José dos Campos, a Telefônica e a Vésper não conseguem ainda oferecer uma linha

telefônica. Segundo o Estado de São Paulo'? ainda existe urna demanda reprimida de 1,7

milhões de linhas telefônicas no Estado, e a qual a Telefônica promete acabar em julho de

2001. Em outras cidades como Curitiba, na mesma semana em que se entregam as chaves de

um apartamento novo, em um bairro distante do centro da cidade, têm-se a oferta de instalação

de um telefone com urna taxa de habilitação em tomo de R$ 13,00 e com uma assinatura de

R$ 19,00.

As tarifas devem passar por transformações profundas tendendo a serem mais

voltadas ao tipo de acesso do que a duração propriamente dita. Devem conviver em paralelo

várias tecnologias de várias idades. Se para um determinado usuário apenas urna linha

convencional seja suficiente para outros existe a necessidade de acesso a Internet com outras

velocidades, e assim por diante. A adoção de cartões pré-pagos pelas operadoras locais, a

exemplo do que está começando a utilizar a Embratel, tende a acabar com a tarifação por

tempo.

92 A competição na telefonia. O Estado de São Paulo. Editoriais. 26 de dezembro de 2000.

116



Considerações finais

Na telefonia móvel a competição embora já exista, ainda está limitada à conquista do

assinante através das taxas de habilitação e não devido às tarifas propriamente ditas. As tarifas

devem cair também na telefonia móvel quando entrarem em operação as operadoras das

bandas C, D e E. Este mercado tende a se concentrar em poucas empresas, devido a questões

de escala. Após a licitação das novas concessões para as bandas C, D e E, e a onda de fusões e

incorporações que deve se seguir, deveremos ter, no limite, cinco grandes empresas de

telefonia móvel cobrindo todo o território nacional, e estas disputando como as operadoras

fixas os clientes no serviços de voz.

As bandeiras para a reestruturação do setor e privatização estavam relacionadas às

questões da qualidade, dos custos e à promessa de universalização dos serviços. Estas mesmas

razões foram as responsáveis pela estatização do setor trinta anos atrás. No entanto, desta vez,

a conjuntura política, econômica e tecnológica levou a um resultado completamente distinto

do anterior. Uma questão que gostaríamos de colocar aqui, e que talvez seja um bom assunto

outro trabalho é porque o Brasil não começou com tal processo de reestruturação mais cedo.

Hoje, decorrido algum tempo fica mais fácil constatar que o processo de

reestruturação das telecomunicações era inevitável, não apenas no Brasil, como na maioria dos

países. Podemos divergir na forma ou na velocidade, mas não n~ necessidade de tal

reestruturação. Embora a velocidade das transformações não se dê conforme a expectativa

gerada pelo governo e pela imprensa, e o crescimento do número de telefones instalados seja

alto ainda existe uma dificuldade de se perceber as melhorias.

Porém, como disse Luís Nassif, em sua coluna na Folha de São Paulo, nos processos

de reestruturação existe um vácuo, onde o novo ainda não se instalou, porém o antigo já se foi.

Isto faz com que exista uma percepção pela sociedade de que as coisas não melhoraram, o que

nem sempre é verdade. O que fica evidente após estes três anos de profundas mudanças no

mercado brasileiro de telecomunicações é o enorme atraso em que vivíamos, e a grande

distância que ainda estamos de ter uma infra-estrutura que nos permita melhorar a

competitividade do País no cenário mundial.
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Podemos destacar que os riscos do processo de reestruturação estão ligados à falta de

tradição que temos no trato da coisa pública. As decisões políticas são baseadas apenas na

vontade pessoal do governante do momento. As instituições ainda não são tão fortes como

gostaríamos que fossem. Tanto é verdade isto que a recondução do Presidente do Conselho

Diretor da Agência, Renato Guerreiro, por mais um mandato, se deu sob o argumento de que

ele está fazendo um bom trabalho, o que é verdade. Mas também pelo receio, do mercado, de

que outra pessoa nesta posição pudesse dar outros rumos à Agência. Isto demonstra

claramente uma falta de confiança na instituição ANATEL e uma ainda uma forte confiança

na pessoa do Presidente do Conselho Diretor. É claro também que uma alteração de cultura

deste nível requer anos de trabalho para se tornar realidade.

Como pontos fortes, destacamos a busca constante da transparência por parte da

Agência, com a utilização em grande volume das consultas públicas. A disponibilidade de

acompanhamentos dos processos via internet, embora o site da Agência ainda peque por sua

concepção técnica e nada amigável. As informações não estão dispostas de uma maneira fácil

de encontrar e em alguns pontos estão desatualizadas.

É importante lembrar que a ANATEL teve e tem um papel fundamental em todo o

processo de reestruturação. Não é hoje possível se imaginar um cenário onde o mercado fosse

liberalizado sem que houvesse uma Agência, com todas as suas limitações, como a ANATEL,

a regulá-lo.

No que diz respeito a ANATEL, podemos afirmar que ela tem privilegiado o mercado

não tendo o mesmo empenho com relação ao serviço universal. O modelo implementado pelo

governo tem uma nítida crença em que o mercado é o grande responsável pelas melhorias que

possa a vir a ter o setor, mesmo no que se refere a universalização dos serviços.

O conceito de universalização adotado no Brasil é o que TAPIA e DALMAZO

(1999) chamam de técnico, ou seja, a preocupação apenas com os serviços de voz. Ainda

estamos longe de uma visão mais funcional, como a definida por TAPIA e DALMAZO

(1999), onde este é visto como a exigência de criação e disponibilidade de conteúdos de
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informações que cada indivíduo tem acesso para ser cidadão. Em função dos objetivos a que

se propõe, a atuação da Agência ainda lembra a maneira de atuar do Ministério das

Comunicações e da Telebrás, principalmente no que se refere à universalização dos serviços.

Garantir determinado número de telefones públicos a uma certa distância, ou que não existam

filas são objetivos do setor de telecomunicações vinte anos atrás. Embora reconheçamos que

ainda se constituam necessidades atuais, a Agência deveria estar muito mais preocupada em

garantir o acesso do cidadão às informações e não apenas ao telefone.

Não existe ainda uma política para a universalização, sendo que o que está sendo feito

nesta área está sob a responsabilidade do mercado. Prova disto é que os benefícios até agora

no que diz respeito a universalização dos serviços tem se dado em função dos investimentos

realizados pelas operadoras privadas. As ações da Agência, no relativo a universalização, tem

se dado na busca pelo cumprimento das metas.

A interconexão também é algo fundamental para a garantia da concorrência, aqui a

agência tem se limitado a incentivado a que as empresas próprias empresas se entendam sobre

os valores de interconexão a serem cobrados. A Agência tem se reservado ao direito de atuar

apenas quando as empresas não chegam a um acordo e isto coloque em risco a própria

competição.

o modus operandi da Anatel é extremamente técnico, devido à origem do pessoal que

é oriundo do Ministério das Comunicações. O concurso público, para o quadro de funcionários

da Agência, está bloqueado devido a uma liminar da justiça. A questão da qualidade, com suas

metas, está centrada em critérios técnicos e não voltada ao cliente, ou usuário. A Agência tem

apresentado uma visão extremamente técnica, pouco voltada para o cidadão, sua preocupação

ainda se relaciona mais a questões como percentuais de chamada concluídas do que com a real

satisfação do cliente, ou usuário, e isto é algo que a própria agência reconhece.

A universalização não tem tido a mesma atenção que a liberalização do mercado. No

que diz respeito a liberalização do mercado as coisas vão bem porém não na velocidade com

que se imaginava que fossem ocorrer, ou que a propaganda do governo prometia. Só a partir
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de 2001 a Anatel começará a trabalhar com uma preocupação voltada ao cidadão, segundo

palavras do próprio Presidente da Agência, Renato Guerreiro.

A complexidade do setor requer da Agência uma flexibilidade cada vez maior,

Desafios que se impõe a Agência: maior flexibilidade; maior atenção a universalização; foco

no cidadão; aprofundar a competição; evitar a sua captura por interesses do mercado e por

interesses políticos. O grande desafio da ANATEL, no futuro próximo é acabar as pendências

do passado, a a garantia do acesso ao telefone e pensar as telecomunicações brasileiras no

futuro, resolvendo os atuais. O que diga-se de passagem é trabalho para muitos anos.
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Anexo 1- Legislação

Da legislação pertinente ao novo modelo de telecomunicações brasileiro temos o

seguinte:

• Lei' n° 9.998, de 17/08/2000, que Institui o Fundo de Universalização dos

Serviços de Telecomunicações.

• Lei n." 9986, de 18/07/2000, que dispõe sobre a gestão de recurso humanos das

Agências Reguladoras e dá outras providências.

• Resoluçao n." 199/99, de 16/12/99, aprova o Regulamento para Arrecadação de

Receitas do FISTEL e apresenta a consolidação das alterações introduzidas pela

legislação na Tabela de Valores da TFI.

• Lei n° 9.691, de 22/07/98, que altera o Anexo III da Lei n." 9472.

• Lei n° 9.472, de 16/07/1997, que aprova a Lei Geral das Telecomunicações

• Exposição de Motivos n." 231 !MC, de 10/12/96, que encaminha a Lei Geral

das Telecomunicações.

• Lei n." 9295, de 19/07/96, Lei Mínima.

• Lei n° 5.070, de 07/07/1996 - Cria o Fundo de Fiscalização das

Telecomunicações e dá outras providências.

• Lei n° 8.987, de 13/02/1995 - Dispõe sobre o regime de concessão e permissão

da prestação de serviços públicos.

• Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo

Decreto n." 2.338, de 07/10/97.
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• Retificação da Resolução n." 197/1999, de 16/12/1999, que aprova o Regimento

Interno da AnateI.

• Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n." 197, de 16/12/1999.

• PGO - Plano Geral de Outorgas aprovado pelo Decreto N." 2.534, de 02 de abril

de 1998. (publicação - D.O.V. de 03/04/98).
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