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Resumo: Este trabalho trata do desenvolvimento do setor das telecomunicações

no Brasil. Aborda todo período introdutório e incipiente, bem como a formulação

do modelo de desenvolvimento nos anos 60, seus resultados e sua desmontagem

nos anos 90. Analisa as privatizações como um todo e principalmente nas

telecomunicações. Aborda, ainda, a formulação de um novo modelo de

desenvolvimento para o setor nas bases de uma industria privatizada e regulada.
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Introdução

A História recente apresenta um movimento de tendência liberalizante nas

relações econômicas e na formulação de políticas públicas. Seja no aspecto das

relações comerciais entre Países seja na dinâmica dos mercados dos Países, é

evidente a mudança dos paradigmas de tecnologia e de participação do Estado na

economia.

No aspecto das liberalizações das relações comerciais e a chamada globalização

há que se fazer questionamentos sobre a distância e diferença ente o discurso e

as ações dos países centrais. Uma vez que ao mesmo tempo em que pregam, e

cobram, dos países ditos emergentes uma maior inserção na economia mundial

com um maior grau de abertura econômica, os países centrais mantém subsídios

a setores "críticos" como agricultura, protegem setores, como siderurgia, cuja

eficiência baixa os alija da competição, com cotas ou sobre-tarifas, ou ainda

introduzem esquemas de incentivo em desacordo com as regras da O.M.C.1 em

mercados de alta tecnologia e competitividade, cuja participação é de interesse

estratégico. Porém ao mesmo tempo cabe lembrar o papel importante que

desempenha a O.M.C. na solução e arbitramento das contentas de ordem

comercial. A liberalização das relações comerciais progrediram, apesar da

dificuldade apresentadas, muito por conta da ação da O.M.C. mas também pela

necessidade dos países em ampliar os mercados consumidores de seus produtos

para sustentação do crescimento de suas economias.

A mudança do paradigma tecnológico, no passado recente, é de fundamental

importância para as relações de mercado. Ao longo de toda a História Econômica

os desenvolvimentos tecnológicos propiciaram ganhos de eficiência e do aumento

da produtividade decorreu o aumento da riqueza como um todo, independente da

questão distributiva. Porém, a velocidade das mudanças tecnológicas recentes

mudou rapidamente a dinâmica de alguns mercados, alterando as possibilidades

1 OMC - Organização Mundial do Comércio



8

de interação dos agentes econômicos de forma substancial. Esta mudança foi

percebida fundamentalmente nos setores que puderam se aproveitar dos

desenvolvimentos tecnológicos em informática, eletrônica digital e automação

industrial, para aumentar a produtividade. As mudanças se deram principalmente

quanto a descaracterização de monopólios naturais, queda de barreiras a entrada

e ampliação da possibilidade de competição.

Quanto ao papel do Estado na economia era, durante todo século passado, de

certa forma, ao menos nas economias capitalistas, consenso que as forças de

mercado poderiam. atender adequadamente a inúmeras demandas das

sociedades, porém não todas, demandando assim a ação do Estado para corrigir

as falhas de mercado.

"Government intervened to promote developmenf, to temper the market's

distributive extremes, to counteract its unfortunate tendency to boom-and-bust, to

remedy its myopic failure to invest toa little in public goods, and invest toa much in

processes that harmed the human and natural envtronment".2

Assim, a atuação do Estado na economia tomou diversas formas diferentes em

diferentes países do mundo. Fundamentalmente dependendo do grau de

desenvolvimento, da capacidade empreendedora do setor privado, da

disponibilidade de capital do setor privado e também do nível de comprometimento

com o nível de salvaguardas sociais oferecidas. No amplo espectro da atuação do

Estado na Economia estavam inseridas as economias capitalistas, desde menor

atuação produtiva direta com maior regulamentação (Estados Unidos) até maior

participação na atividade produtiva (Brasir').

2 KUTTNER (1997)
3 Indica-se aqui o Brasil como a outra ponta do espectro uma vez que a atuação do estado na
economia foi mais ampla do que a tradicionalmente encontrada nas economias européias, cuja de
participação se concentrava nas chamadas "Public Utilities·.
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No final dos anos 70 e início dos anos 80, a readequação da inserção do Estado

na economia era necessária, tanto nos países centrais quanto nos países

periféricos. Nos primeiros devido ao alto custo dos programas de bem estar social,

que se refletiam em problemas de déficits fiscais e fragilidade das contas

nacionais. Nos segundos a crise de desaceleração da economia mundial, dois

choques do petróleo e a moratória Mexicana de 1982, interromperam o fluxo de

financiamento destas economias. Se nos países centrais a tentativa era melhorar

a performance econômica via melhora da alocação de recursos com a

liberalização dos mercados e "redução das fronteiras do estado", que atuaria como

regulador e não produtor, nos países periféricos, na grande maioria dos casos, as

empresas estatais eram fonte de desajuste fiscal por serem deficitárias e

tomadoras de recursos orçamentários, portanto o ajuste deveria vir redução das

necessidades de financiamento pela transferência destas "fontes de déficits" para

o setor privado.

No caso Brasileiro, uma vez que o resultado das estatais não era tão significativo,

para o déficit público quanto em outros países, a situação foi um pouco diferente.

A mudança do papel do Estado na economia se deu não como reflexo de uma

necessidade de ajustamento fiscal, mas sim dentro de um plano de reorganização

e modernização econômica que envolvia estabilidade econômica, que inclui ajuste

fiscal, e estabelecimento de bases de crescimento sustentado futuro. O estado

passa a promover o desenvolvimento por regular os mercados estimulando a

competição ao contrário de fazê-lo pela atuação produtiva direta.

Especificamente em relação ao mercado de telecomunicações a atuação do

Estado como regulador é muito importante. Este mercado tem sido objeto de

diversos estudos pela sua vital importância na chamada nova economia. O

desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do conhecimento que são

aplicadas nas telecomunicações, assim como sua rapidez, tem obrigado a revisão

constante da aplicabilidade de conceitos econômicos, notadamente do Monopólio

natural e Regulamentação setorial.
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No Brasil a história do setor percorre um longo caminho entre a livre iniciativa, sem

regulamentação estatal, passando por momentos de intervenção direta até a

estatização das companhias e o monopólio estatal. A interferência dos interesses

de grupos econômicos ou políticos na gestão da política de telecomunicação,

assim como a utilização dos cargos nas empresas estatais ou das políticas de

expansão do setor como moeda de troca política sempre foi muito comum.
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Objetivos do Estudo

c-
O objetivo deste estudo é fazer uma verificação histórica do desenvolvimento da

indústria das telecomunicações no Brasil, e também fazer uma avaliação

preliminar, à luz do novo desenho institucional setorial e desenvolvimento

tecnológico, dos avanços recentes e perspectivas futuras de curto prazo.

Como objetivo final este estudo tem a comprovação da necessidade da existência

da regulamentação de mercado, no caso específica das telecomunicações e do

Brasil, ainda que existam correntes de pensamento contrárias a regulação devido

a rapidez e amplitude dos avanços tecnológicos do setor.
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PARTE I: CONTEXTUALlZAÇÃO HISTÓRICA

1. A INTRODUÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL

Quando falamos em modelo de desenvolvimento de telecomunicações é

fundamental ressaltar que é somente ao final da década de 50, início da década

de 60 se pode utilizar tal denominação. Anteriormente, embora a introdução das

inovações como os telégrafos e os telefones tenham acontecido, por iniciativa· do

Barão de Mauá e principalmente do Imperador O.Pedro 11, quase que ao mesmo

em que nos Estados Unidos e na Europa, o seu desenvolvimento ou a sua

continuidade não seguiu o mesmo ímpeto introdutório.

A primeira concessão de exploração de serviços telefônicos no Brasil foi

outorgada por O.Pedro 11 em 1878, compreendendo as cidades do Rio de Janeiro

e Niterói, à "Bell Telephone Compeny".

Os problemas inerentes à expansão do serviço foram universais. "Surge, nesta

época (1879), uma polêmica de cunho internacional envolvendo a concessão de

linhas telefônicas. A exemplo de outros países, também no Brasil já havia

legislação impedindo particulares de fazerem linhas telegráficas a seu bel prazer e

obrigando-os a obter licença do Estado ,A. Porém, não havia tal regulamentação

para o setor de telefonia o que possibilitou que se registrassem "diversos abusos

cometidos na cidade do Rio de Janeiro, desde a invasão de domicílio até a
interferência com outros serviços púbíicos".

4 VARGAS, Milton (Org.), 1994 p.317.
51d.
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Esta polêmica ensejou o primeiro ato regulatório de telefonia no Brasil, o decreto

nO 8453a de 1882, concluindo pela semelhança dos serviços de telegrafia e

telefonia e determinando a necessidade de concessão de licença do Estado para

exploração dos serviços.

2. O CRESCIMENTO DA REDE E A AUSÊNCIA DE UM MODELO DE

DESENVOLVIMENTO

o desenvolvimento das telecomunicações nos 80 anos seguintes se deu de forma

lenta e desordenada. Inúmeras companhias estrangeiras disputaram o mercado

essencialmente os de maior potencial como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas

Gerais. Estas empresas fundiram-se e incorporaram-se na maré da rentabilidade

do setor, da demanda reprimida por telefones e dos interesses de seus acionistas

estrangeiros. Assim, enquanto proliferavam as pequenas operadoras locais pelo

Brasil, nos mercados de menor potencial, se consolidava, por fusões e aquisições,

como a principal empresa em operação no mercado Brasileiro a CTB (Companhia

Telefônica Brasileira), atuando em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a

Companhia, apesar do nome, era de capital Canadense.

Não havia uma política específica para o setor. Ao que tudo indica as

telecomunicações não eram identificadas enquanto serviço base de infra-estrutura

de desenvolvimento, como energia ou transporte.

A evidência principal neste sentido remonta ao plano de metas de Juscelino

Kubitschek (1957-61) que não indica em seu quadro de investimentos previsão

para a indústria de telecomunicações. Ainda que, ao final da década de 50 (1959)

tenha sido concedido, pelo próprio Governo de Juscelino Kubitschek, cinco anos

de isenção de impostos, importação inclusive, para peças e materiais destinados à

fabricação de centrais telefônicas públicas, algo que induziu a montagem de tais

equipamentos no Brasil, seja por multinacionais que já estavam instaladas seja
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por outras que vieram instalar-se. Porém, por não haver nenhuma política de

regulamentação quanto a transferência ou exigência de tecnologia específica,

criação de tecnologia nacional ou nacionalização componentes, o setor se auto

regulava e não necessariamente apresentava benefícios significativos para o país.

Além disto, havia, à época, muita intervenção do Estado no setor. Intervenção,

esta, que inibia o crescimento e atualização tecnológica dos serviços, fosse

determinando tarifas que não proporcionavam taxas de retorno consideradas

adequadas pelo setor privado, nacional ou estrangeiro, fosse pelas restrições a

importação de equiparnentos", Como não havia indústria nacional de

equipamentos se tornou impossível, na prática, a expansão do setor, feitas as

exceções já apresentadas no parágrafo anterior.

A prevalência dos interesses políticos sobre os econômicos foi o que determinou

as intervenções no setor. No período diretamente precedente da efetiva criação de

um modelo para o setor (os anos 60) verifica-se uma difusão no controle de

preços e tarifas públicas que abrangia energia, telefonia e transporte público, entre

outros. Nestes setores da economia havia interesse do governo em manter os

preços em níveis baixos para promover o crescimento industrial e subsidiar o

consumidor. Demonstrando em se tratando de telecomunicações, este era não um

fator considerado como de impulso de desenvolvimento, mas sim um mero

componente de custos. De fato a conseqüência desta política de "subsídio" ao

consumidor e "estímulo" ao crescimento desestimulou investimentos privados,

obrigando o setor público a assumir responsabilidades nestes setores.

Como ressalta Thomas J. Trebat, em seu livro, Brazil's state owned enterprises:

"Tne expansion of the Brazi/ian State into basic sectors of the economy was

usual/y justified in pragmatic terms. Rare/y has the Brazifian State taken over

hea/thy private firms, preferring instead to expand into the "empty speces": stee/,

petroleum, iron ore. Most cases of nationa/ization of private enterprise in the basic

Õ Anteriormente a 1959.
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sector (e.g. telecommunications and electricity) occurred after priva te firms proved

unable to expand plants in line with the development needs. However, many of the

problems of foreign priva te enterprise in these sectors were caused by political/y

ínspired rate controls".

3. O RECONHECIMENTO DO ATRASO E A FORMULAÇÃO DE UM MODELO

DE DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR

"No Início da década de 60, a situação do setor de telecomunicações no Brasil era

crítica, por conta dos péssimos serviços oferecidos à população. Atuavam no

Brasil cerca de mil empresas, com quase nenhuma conexão entre si. O poder

concedente estava dividido em três níveis: União, Estados e Municípios, o que

impedia a criação de um sistema verdadeiramente nacional de telefonia,,7

Proliferaram as operadoras locais ou regionais, as disparidades tecnológicas e as

intervenções, além da estrutura de preços inadequada, levaram o sistema, como

um todo, a obsolescência. Fica, então claro que, assim como não existia modelo

de desenvolvimento para as telecomunicações, a estatização foi tornando-se

inevitável, dada a elevada necessidade de investimentos em um ambiente com

extrema dificuldade de mobilização de recursos privados num mercado de capitais

desprezível e um setor empresarial incipiente.

A inadequação da estrutura deste mercado, à época no que tange a indução de

investimentos, tarifação, e principalmente competição desenvolvimento

tecnológico, induzia a mudança do modelo via participação, ou intervenção, do

estado uma vez que o serviço disponível não era satisfatório nem para o estágio

de desenvolvimento do país nem compatível com o esforço de retomada do

crescimento I desenvolvimento do PAEG.

7 Prata et aI (1999) p.328.
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Como ressalta GIAMBIAGI (2000) liA maior intervenção do Estado foi de certo

modo inevitável, tendo em vista: a) a existência de um setor privado relativamente

pequeno; b) Os desafios colocados pela necessidade de enfrentar crises

econômicas internacionais; c) o desejo de controlar a participação do capital

estrangeiro, principalmente nos setores de utilidade pública e recursos naturais; e
d) o objetivo de promover a industrialização rápida de um país etreseoo."

A estruturação do modelo de desenvolvimento para as telecomunicações passa a

ser efetivada no momento Histórico, em que havia apenas um telefone para cada

70.000 habitantes e somente três troncos de microondas, São Paulo - Rio de

Janeiro, Rio de Janeiro - Belo Horizonte e Belo Horizonte - Brasília. A espera por

interurbanos poderia durar mais de vinte quatro horas, quando fisicamente

possível, uma vez que diversas capitais não se comunicavam por telefone.

No início dos anos 60 com a lei 4.117 de 26 de agosto de 1962, marco para a

história das telecomunicações, o chamado "Código Brasileiro das

Telecomunicações" como ficou conhecida a lei, se efetivou o marco institucional

do setor.

Assim, a partir daí é que se pode dizer que um modelo de desenvolvimento das

telecomunicações passou a ser formulado. A União passou a ter sob sua

jurisdição os serviços de telégrafo, radiocomunicação e telefonia interestadual,

com a criação do Sistema Nacional de Telecomunicações. A mesma época foi

criado o CONTEL (primeiro órgão regulador do Brasil). (la ConteI tinha poder de

aprovar padrões para sa redes telefônicas e estabelecer critérios para a fixação de

tarifas telefônicas no Brasi/'s. As telecomunicações deixam então de estarem

vinculadas ao Ministério de Viação e Obras Públicas.

8 GIAMBIGI e ALÉM (2001)
9 PRATA et aI. (l999) p.328
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A criação da Embratel se dá em 1965, na esteira do Código Brasileiro de

Telecomunicações, que havia determinado ser de competência da União a

exploração do Sistema Nacional de Telecomunicações. Foi criado também o

Fundo Nacional de Telecomunicações, que via uma tarifa compulsória de 30%

adicional nas contas telefônicas, visava o desenvolvimento do setor, a ampliação

da rede e dos serviços.

A Embratel teve papel fundamental na criação de uma rede de telecomunicações

homogênea, integrada, eficiente e fundamentalmente compatível com o estágio de

desenvolvimento econômico do país, bem como com estágio desejado.

A criação da Embratel se dá no bojo de outras ações anteriores do Governo

Federal na direção de melhorias do sistema de telecomunicações. Em 1962 houve

a intervenção na CTB (Companhia Telefônica Brasileira) por conta da falta de

qualidade e irregularidade dos serviços prestados, posteriormente houve a

estatização da companhia, em 1966. A União também havia comprado em 1963 a

CTN (Companhia Telefônica Nacional) do grupo Americano ITI, que atuava no

Paraná e Rio Grande do Sul. Com estas ações as duas maiores operadoras

Brasileiras estavam sob controle do Estado, encerrando a participação do capital

estrangeiro no setor.

Nesta época o poder de concessão ainda era compartilhado entre União, Estados

e Municípios, arranjo institucional que criara mais de 900 operadoras de serviço

local, este serviço se verificou inadequado à necessidade de desenvolvimento. Em

1967, dando andamento a criação do modelo e determinação da política de

telecomunicações do país, dois decretos-lei alteraram arcabouço legal do setor

possibilitando sua reorganização. Um dos decretos determinava que, a partir de

então, a União passa ser o poder concedente exclusivo em telecomunicações, o

outro decreto criava o Ministério das Comunicações, que assume as funções do

Contei que seria então extinto.
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Neste contexto de atuação do Governo Federal e ainda com as ações da Embratel

no esforço de montagem de uma rede de telefonia que pudesse ser ao mesmo

tempo mais eficiente e compatível com a necessidade de desenvolvimento

econômico'", podemos dizer que existia então um modelo de desenvolvimento

para o setor que se consolidaria, com outras ações, nos anos seguintes.

Porém, ainda que se possa dizer que estas atuações tenham representado um

avanço na determinação de uma política de desenvolvimento do setor, não se

pode dizer que já se havia verificado grandes mudanças ou progressos. É fato que

entre 1962 e 1972 a densidade de telefones por grupo de 1.000 habitantes tenha

aumentado 56% (de 16 para 25 terminais), porém, além de insuficientes os

serviços ainda eram oferecidos, de forma insatisfatória por aproximadamente 900

operadoras locais independentes espalhadas pelo Brasil, extremamente

descentralizadas e pouco interligadas.

Em 1972, dando continuidade a determinação da política de desenvolvimento do

setor foi criada a Holding do setor a Telecomunicações Brasileiras S/A, Telebrás.

A justificativa para sua criação era clara, existia uma lentidão na expansão da

rede, a qualidade dos serviços ainda eram deficientes, motivada pela estrutura

pulverizada e não integrada, a falta de profissionalismo na gestão, a ausência de

recursos para investimentos e a existência de economias de escala, uma vez que

em função de razões tecnológicas a eficiência na produção dependia da redução

do número de firmas e no conseqüente aumento de escalas de produção.

A atuação da Telebrás foi claramente na direção de dar uma solução aos

problemas que se apresentavam. Ela, "Telebrás", passou a adquirir e absorver

quase todas as concessionárias em operação, com o objetivo de agrupá-Ias em

empresas de atuação estadual, exceção feita aos estados de São Paulo e Rio

10 Note-se que neste período o esforço da Embratel incluía também, investimentos em
comunicações via satélite e a tentativa de inter1igação das principais cidades Brasileiras via DDD -
Discagem Direta a Distância, nos dois casos compatível com os objetivos de ampliação de infra-
estrutura existente e também de propiciar o desenvolvimento econômico.
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Grande do Sul, nos quais além das operadoras estaduais, Telesp e CRT

(Companhia Riograndense de Telecomunicaçõesj", integraram-se ao sistema

ficando ainda ativas em São Paulo as CTBCs (Companhia Telefônica da Borda do

Campo e Brasil Central) e a Cotesp e no Rio Grande do Sul a CTMR (Companhia

Telefônica Melhoramentos e Resistência).

Foi então estruturado o Sistema Telebrás, composto pela holding Telebrás, uma

operadora de longa distância Embratel e 27 operadoras estaduais. É importante

ressaltar que nesta formulação de modelo das "Teles" o decreto n° 74379 de

1973, a Telebrás passa a ser a "concessionária geral" para exploração de serviços

públicos de telecomunicações no Brasil.

Existiu, porém, um caso peculiar, o Estado do Rio Grande do Sul e a C.R.T. que

foi a única Cia. estadual que, embora integrada, não fazia parte do sistema

telebrás. O Estado do Rio Grande do Sul, já em 1953, havia evocado para si o

poder concedente de telecomunicações no Estado e em 1962 sancionava decreto

para "retomada dos serviços telefônicos" prestados até então pela

C.T.N.(Companhia Telefônica Nacional). A criação da C.R.T., em 1962, consolida

o processo tanto de retomada dos serviços telefônicos quanto de formulação de

política de telecomunicações para o Estado. A incorporação e finalização do

processo de retomada dos serviços telefônicos se dá em 1967 quando a C.R.T.

passa a operar diretamente os serviços de telecomunicações no Estado.

Com todas as ações do Governo mais a formação do sistema Telebrás, os anos

setenta apresentaram um avanço substancial no que tange a aos serviços de

telecomunicações, um exemplo é a o da densidade de terminais saltou de 25 para

62 por grupo de 1.000 habitantes, um aumento de 148%.

Se o F.N.T. (Fundo Nacional de Telecomunicações) havia sido criado para

financiar a expansão e melhoria do sistema, se a reorganização institucional, via

11 Embora estivesse integrada ao sistema a CRT não foi agregada ao sistema telebrás.
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Ministério das Comunicações, e operacional do setor, via criação do sistema

Telebrás, visavam dar o arcabouço institucional e operacional adequado ao setor,

faltava o terceiro bloco de sustentação que era a criação de um ambiente

tecnológico adequado. Para suplantar a necessidade de desenvolvimento

tecnológico a Telebrás passa a exigir das empresas instaladas no Brasil

capacitação própria de elaboração e execução de projetos, obrigando a geração

de tecnologia nacional e nacionalização crescente de materiais, componentes e

equipamentos. Como a homologação dos equipamentos era feita pela Telebrás, a

obtenção do "Certificado de Qualidade e Homologação" do "Padrão Telebrás" sem

que fossem seguidas as diretrizes das exigências da telebrás era impossível,

forçando assim o cumprimento das diretrizes. Três outras medidas ainda

impulsionaram este desenvolvimento, o monopsônio de Telebrás, a criação do

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD) em 1976, que foi centro de

referência para desenvolvimento de tecnologia em telecomunicações na América

Latina e fundamental para o desenvolvimento do setor e a determinação que 50%

das compras centralizadas fossem feitas de equipamentos produzidos por

empresas licenciadas pelo CPqD da Telebrás.

A intervenção do Ministério das Comunicações e da própria Telebrás nas

questões relativas a tecnologia, principalmente no que se refere a nacionalização

de equipamentos e componentes e transferência e criação de tecnologia,

obtiveram respostas diferentes das multinacionais aqui instaladas. Ericsson e

Siemens mantiveram suas atividades se dispondo a criar e transferir tecnologia, a

NEC do Japão se associou a um Grupo Brasileiro, Brasilinvest, que havia

comprado a Standard Elétrica (da ITI Americana), também disposta a desenvolver

tecnologia nacional. Porém a Philips e a ITI resolveram descontinuar seus

negócios em telecomunicações, abandonando a fabricação no caso da primeira e

vendendo seus negócios a segunda. Ao final da década de setenta as três

multinacionais que deram continuidade na fabricação de equipamentos

desenvolviam o padrão de tecnologia desejado pela Telebrás, com o grau de

nacionalização determinado.
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4. O ESGOTAMENTO DO MODELO FORMULADO

Em 1983, ao final de um período de 8 anos e 10 bilhões de dólares de

investimentos a Telebrás havia logrado o aumento para 80 por mil habitantes a

densidade dos terminais. Porém os avanços da década de 60 e 70 não se

repetiram nos anos 80. O esgotamento do modelo de desenvolvimento foi se

dando ao mesmo tempo em que a crise da década foi se instalando. Não se pode

deixar de mencionar, no entanto, alguns importantes feitos da época, como a

consolidação do 000, a instalação do DOI e a implantação do sistema de

exploração de satélites Brasilsat. Porém, a necessidade de financiamento do

tesouro e a condução da política econômica foram fatores que contribuíram para a

estagnação do setor. A manutenção das tarifas reajustadas abaixo da inflação e a

migração compulsória de recursos do sistema telebrás para os cofres do tesouro

foram determinantes para a diminuição do ritmo de expansão da rede. Esta

situação foi agravada, ainda mais, quando em 1984 recursos da ordem de dez

bilhões de dólares, do Fundo Nacional de Telecomunicações que deveria ser

utilizado para melhoria e ampliação da rede foram transferidos ao tesouro.

Com a capacidade de investimento do setor público, via sistema telebrás,

amplamente reduzida, a oferta de linhas estava estagnada, os únicos recursos

disponíveis para ampliação eram os provenientes dos chamados planos de

expansão, o recebimento antecipado dos valores dos terminais de novos

assinantes. Nesta situação e com a demanda crescente o mercado paralelo de

linhas telefônicas proliferou. Com a oferta estagnada e a demanda crescente os

preços das linhas tendiam a encontrar o equilíbrio em patamares elevados.

Quanto mais a situação se agravava mais os preços subiam no mercado paralelo.

Ao final da década a demanda reprimida era calculada em 5 milhões de telefones

e só a telesp, em São Paulo, encerrou o ano de 1990 com 500 mil telefones pagos

pelo sistema de "planos de expansão" e não entregues.
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Os sinais de esgotamento do modelo eram claros, a falta de investimentos

adequados e o aumento do tráfego telefônico local que crescia a taxas de 15%

a.a., refletiam na quantidade e qualidade dos serviços prestados, o índice de

densidade de telefones caiu de 80 para 60 ao final da década de 80 e o

congestionamento saltou de 6%, nível considerado aceitável, para 30%.

Este era, portanto, o cenário do início dos anos noventa: deterioração dos serviços

prestados, problemas crônicos de manutenção da rede, retrocesso no nível de

densidade de linhas para números do início da década, uma demanda não

atendida muito grande e um mercado paralelo amplo e que oferecia linhas a

preços altos.

5. A DESMONTAGEM DO MODELO

Em estudo de 1993, Márcio Wholers de Almeida aponta as deficiências do setor

de telecomunicações, no início da década de 90, como sendo: pequena dimensão

(absoluta e relativa) da rede telefônica, desequilíbrios regionais excessivos em

relação à distribuição dos terminais telefônicos; qualidade insuficiente do serviço e

excessiva taxa de congestionamento; oferta insuficiente de telefonia avançada e

de serviços de "valor adicionado"; alto custo dos terminais, longo prazo de espera

para instalação de linhas e conseqüente formação de um especulativo mercado

secundário de linhas telefônicas (com preços de três a cinco vezes o valor da

empresa-pólo, conforme a cidade e o bairro em questão); estrutura tarifária

desequilibrada; níveis de investimento irregulares e insuficientes; estrutura

financeira saudável e razoável margem líquida de rentabilidade, não obstante as

tarifas reduzidas; boas perspectivas de captação de recursos no mercado

financeiro intemacional; falta de incentivos e regulamentação adequada para

investimentos privados no setor; ausência de um sistema de planejamento

consistente de médio e longo prazos, juntamente com a presença de um processo

de desprofissionalização na escolha dos dirigentes de determinadas empresas do
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sistema (politização desvinculada de critérios técnicos); ociosidade na indústria

produtora de equipamentos (especialmente os de grande porte); e ausência de

uma política industrial voltada para a competitividade desse segmento.

É neste cenário que toma posse o governo Collor, que inicia uma alteração

significativa no setor. As alterações são significativas não por ordenarem o setor

ou criarem um modelo de desenvolvimento alternativo ao existente, mas por

promoverem uma desregulamentação desordenada sem definição de modelos de

concorrência e mecanismos adequados de regulação, "além da extinção do

Ministério das Comunicações (tendo suas funções absorvidas pelo Ministério da

Infra-Estrutura), a suposta reforma administrativa realizada no início da

administração Collor promoveu uma desregulamentação caótica e muitas vezes

sem amparo teaer".

o início da desmontagem do modelo de desenvolvimento baseado no monopólio

estatal das telecomunicações, tendo o Estado não como regulador, mas como

fornecedor do serviço e formulador de políticas para o setor se dá de forma

bastante desordenada. No Governo seguinte, Itamar Franco, 1993 - 1994, existe

um esboço de política para o setor explicitado num documento conjunto do

Ministério das Comunicações, da Fazenda e de Secretaria de Planejamento, o

documento, basicamente uma carta de intenções, indica a meta de duplicar os

terminais telefônicos instalados até o ano 2000, indica ainda a intenção de

elaborar no curto prazo uma política industrial e tecnológica de longo prazo e a

proposição de um novo perfil de organização do setor.

12 WOHLERS e CROSSETTI (1997)
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6. A PROPOSiÇÃO DE UM NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO

SETORIAL

As mudanças, porém, só começam a acontecer com o novo governo. Em

Fevereiro de 1995 o Governo Fernando Henrique Cardoso encaminhou para o

congresso uma proposta de mudança na constituição que flexibilizaria o

monopólio estatal nas telecomunicações. A emenda constitucional nO 8 foi

aprovada em 15 de Agosto do mesmo ano e alterava o inciso XI do artigo 32 da

constituição, permitindo à União a exploração direta, ou mediante autorização,

concessão ou permissão, dos serviços de telecomunicações, nos termos da lei a

ser aprovada pelo congresso. A lei em questão ficou conhecida como a lei Geral

das Telecomunicações tendo sido aprovada em 16 de julho de 1997 (lei nO

9.472). Esta lei específica, que se tornou o marco institucional do setor, dispunha

sobre a organização do setor, sobre a criação de um órgão regulador e outros

aspectos institucionais, excluindo-se os serviços de radiodifusão sonora de sons e

imagens.

No período entre a aprovação da emenda e a aprovação da lei Geral da

Telecomunicações o Ministério das Comunicações tomou ainda três medidas

importantes para a reorganização do setor, formulou o PASTE (Programa de

Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal),

promoveu uma recomposição tarifária e encaminhou ao congresso um projeto de

lei para regular e permitir a rápida inserção do setor privado na telefonia celular.

o PASTE era basicamente plano de metas setoriais que previa a aplicação de R$

90,75 bilhões em investimentos, parte fundeada pelo setor público parte pelo setor

privado, no período de 1995 a 2003. A distribuição dos investimentos se dá em

cinco programas relacionados a estrutura do sistema nacional de

telecomunicações: Redes de acesso (25%), Redes de interligação (20%), Redes

Básicas (41%), Redes especializadas (9%) e Sistema integrado de operação e
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apoio (5%), vide anexo 01. As metas do PASTE13 abrangem telefonias fixas,

móveis, virtuais e públicas, comunicação de dados, Tvs por assinatura, paging e

trunking.

As metas para telefonia fixa e móvel celular foram fixadas, pelo PASTE 1997,

conforme o anexo 02, note-se que estas metas previam um aumento de 105% nas

linhas de telefonia fixa e 283% nas de telefonia móvel entre 1997 e 2003. O que

de fato ocorreu é que já em 2000 a meta de 2003 havia sido atingida na telefonia

móvel e praticamente atingida na telefonia fixa, ficando apenas 4% abaixo do

objetivo.

A recomposição tarifária, ainda no âmbito das medidas tomadas pelo Ministério

das Comunicações, no período anteriormente citado, foi feita em duas etapas, em

1995 e 1997, os aumentos foram significativos, e feitos num processo de

alinhamento dos preços públicos, sendo que no caso específica das

telecomunicações visavam a melhor adequação das tarifas a realidade, reduzindo

os subsídios cruzados inerentes a estrutura tarifária em vigor, vide anexo 03.

Ainda neste mesmo período o Ministério das Comunicações extinguiu o auto-

financiamento (plano de expansão com direito a ações da telebrás) e instituiu a

tarifa de habilitação.

Sobre as metas do PASTE, cabe lembrar dois aspectos importantes no que tange

a comparação entre o plano traçado em 1995 e situação em dezembro de 2001. A

projeção de investimentos do PASTE para o período 2000 - 2003 era de R$ 43,19

Bilhões, sendo que os dados mais recentes indicam um valor investido e previsto

74% maior, somando R$ 75,2 bilhões, para o mesmo período e prevendo ainda

um investimento de R$ 37,0 bilhões para o biênio 2004 - 2005, vide anexo 01 e

04.

13 Este instrumento de gestão é revisto e republicado periodicamente.
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o número de terminais instalados em Dezembro de 2001 era de 47,8 milhões de

terminais fixos, 17% acima da meta do ano de 40,50 milhões de terminais, que já

representa uma antecipação da então (na época da edição do PASTE) meta de

2003. Tendo atingido estas metas, a densidade telefônica constatada em

Dezembro de 2001, era de 282 telefones por grupo de 1000 habitantes, superior

também ao colocado como meta para 2003 pelo PASTE em 1995 (232 terminais

por grupo de 1000).

A terceira medida neste mesmo período foi o encaminhamento, ao congresso, do

projeto de lei nO 1.287, que ficou conhecido como a "Lei Mínima das

Telecomunicações" o projeto, que foi aprovado em Julho de 1996, visava viabilizar

e regulamentar, legalmente o processo de participação do setor privado na

telefonia celular e também nos serviços de transmissão por satélite e de serviços

de valor adicionado.

A opção por encaminhar um projeto de lei que compreendesse somente parte da

reestruturação desejada no setor demonstra uma ação no sentido de agilizar o

processo uma vez que certamente a discussão da Lei Geral das

Telecomunicações levaria mais tempo e desgaste político.

7. A LEI GERAL DAS TELECOMUNICAÇÕES E O NOVO MODELO

Sem estabelecer prazo de realização a Lei Geral das Telecomunicações,

apresentada em Dezembro de 1996, indicava qual seria o novo modelo para o

setor, apresentando um grupo de medidas formais, legais e práticas. Estas

medidas compreendiam a redefinição ou reclassificação dos serviços de

telecomunicação, a conceituação do serviço universal básico e dos mecanismos

de seu financiamento, a reorganização e privatização da Telebrás,

estabelecimento das condições de interconexão e concorrência na rede básica e
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finalmente a criação do órgão regulador a ANATEL (Agência nacional de

Telecomunicações).

o tripé desta nova dinâmica pretendida para o setor se baseava em privatização,

concorrência e regulação. Os objetivos que se queria atingir com esta nova

dinâmica desejada eram essencialmente a ampliação e melhoria dos serviços, a

universalização, a atração do capital privado para o setor, nacional e estrangeiro,

a maximização do valor da venda das operadoras estatais e recorrentemente a

eliminação do Estado Empresarial e o fortalecimento do Estado Regulador. As

etapas básicas da reformulação do setor estão descritas no anexo 05.

A atração do capital privado era fundamental para o novo modelo, principalmente

do capital estrangeiro uma vez que o setor privado nacional sozinho não seria

capaz de desempenhar por si só tal papel. Isto devido ao volume de recursos a

serem utilizados tanto para na privatização quanto na continuidade dos

investimentos no setor.

Existia em nível mundial ambiente propício a investimentos que, e que dada

abundância de capitais impulsionada pelo vigor da economia Americana, à época,

foram fatores preponderantes na reestruturação do setor no Brasil.

São importantes três aspectos da Lei Geral das Telecomunicações (L.G.T.), que

fundamentam o novo modelo. A constituição do órgão regulador; a definição das

condições, técnicas e econômicas, para o estabelecimento da concorrência na

rede básica e a conceituação da universalização dos serviços e os seus

mecanismos de financiamento.

A constituição do órgão regulador, que seria denominado Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL", é um dos aspectos centrais da L.G.T. e

imprescindíveis no novo modelo. Dentre as atribuições deste órgão se

destacariam: o estabelecimento da estrutura tarifária, a promoção da competição
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justa, a defesa dos interesses e dos direitos dos consumidores e o estímulo ao

investimento privado. Este órgão será mais detalhadamente analisado em item

específico mais adiante.

A definição das condições técnicas e econômicas para estabelecimento da

concorrência na rede básica (local e longa distância) de telecomunicações

compreendem aspectos que devem caracterizar a possibilidade de concorrência

em condições de igualdade entre os operadores, incluindo, portanto, interconexão

obrigatória, acesso não discriminatório dos clientes aos prestadores de serviços

que competem entre si; planos de numeração não discriminatórios, possibilidade

de acesso dos concorrentes às redes abertas em condições adequadas,

eliminação de subsídios cruzados entre tipos de serviços diferenciados, regulação

tarifária dos operadores dominantes, direitos de passagem não discriminatórios e

resolução dos conflitos pelo órgão regulador. Nesta definição era clara a

preocupação com a equidade na competição bem como com a participação ativa

do órgão regulador.

A conceituação da universalização dos serviços e os seus mecanismos de

financiamento é o terceiro aspecto importante na formulação da lei, a tentativa de

compatibilizar dois aspectos de certa forma antagônicos, a concorrência justa e

efetiva com o atendimento universal. A dificuldade nesta conciliação está na

profunda heterogeneidade da rentabilidade do setor, necessitando de mecanismos

compensatórios para que a competição, e os benefícios advindos dela, não se

concentrassem numa disputa pelos melhores clientes em áreas de maior

densidade econômica.

As disparidades das rentabilidades do setor advêm da existência de dois grupos

distintos de consumidores (potenciais ou efetivos) dos serviços, numa ponta do

espectro existem os melhores clientes, os clientes corporativos geradores de alto

tráfego e situados em áreas cuja infra-estrutura e estrutura de manutenção já

estão organizados, do ponto de vista de investimentos e logística, implicando em
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escalas custos e retornos favoráveis e na outra ponta do espectro os usuários de

baixa renda e situados em áreas rurais ou urbanas ermas, cujo atendimento

implica em alto custo de atendimento e baixo retorno econômico.

A definição da lei quanto a universalização dos serviços telefônicos era clara,

"garantir o acesso de qualquer pessoa a serviço de telecomunicações,

independente de sua localização e condição sócio-econômica" - art. 79 § 10°". O

retrato da preocupação do Governo na elaboração da lei com a compatilibização

da competição com a universalização, em um País com inúmeros desequilíbrios

regionais, está evidente na explanação de motivos da lei que indica que "existe o
compromisso entre competição e serviço universal é matéria que exigirá que todo

o processo de reestruturação de setor, inclusive em sua fase inicial de

desestatização, esteja subordinado a um complexo esquema de conciliação entre

pressões de mercado e o atendimento do interesse público" (E.M., p.62)

É claro, portanto, que a preocupação com a universalização dos serviços de

telefonia é fator preponderante na reformulação do setor, ciente que seriam

necessários mecanismos compensatórios já indicava na lei original possíveis

fontes de financiamentos para a solução do problema, os orçamentos das três

esferas de governo (União, Estados e Municípios), a criação de um fundo

específico, subsídios cruzados, seja entre serviços seja entre segmentos de

usuários.

Após oito anos da Lei, e obviamente de todas as ações desenvolvidas pelo

governo e pelo órgão regulador é possível se identificar um avanço significativo na

questão da universalização dos serviços. O anexo 06 mostra a evolução da maior

e menor densidade telefônica nas unidades da federação, bem como a relação

existente entre elas, entre 1994 e 1999 e a previsão para 2005.
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Estavam assim estabelecidos os alicerces para o novo modelo de

desenvolvimento das telecomunicações, o passo seguinte, então, seria dar

continuidade instituindo o processo de privatização do setor.
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PARTE 11:A REDUÇÃO DAS FRONTEIRAS DO ESTADO

8. A PRIVATIZAÇÃO

o processo de privatização das telecomunicações no Brasil não é fruto

exclusivamente do re-ordenamento do setor. Não é, portanto, simplesmente a

reestruturação de um setor que dava sinais claros de obsolescência após três

décadas de estruturação e aplicação de um modelo que se calcava no monopólio

e intervencionismo estatal.

De um modo geral, enquanto as estatais tiveram capacidade de investimento, pela

própria rentabilidade e pelo Fundo Nacional de Telecomunicações, os serviços de

telecomunicações Brasileiros eram considerados um dos melhores do cone sul.

Porém a medida em que se avançava na crise dos anos oitenta, com a retração

ou interrupção dos fluxos de financiamento internacionais, a extinção do FNT e a

transferência compulsória de seu saldo para o financiamento do Tesouro, os

investimentos setoriais foram declinando consideravelmente, assim como a

qualidade dos serviços. Os padrões e a disponibilidade dos serviços de

telecomunicações no Brasil no início dos anos noventa, como já descrevemos

anteriormente, eram incompatíveis com a demanda da sociedade.

As Privatizações passaram a fazer parte da agenda econômica dos governos em

fins da década de setenta, seja nos países centrais seja nos países emergentes.

Por conta da crise do fim da década de setenta, a principal motivação, na grande

maioria dos casos, foi a crescente deterioração das contas públicas e aumento

progressivo do endividamento público. A crise nos países centrais se deu,

basicamente, por dois motivos, no lado da receita, a impossibilidade política de

aumento da carga tributária, uma vez que no pós-guerra, a condição do Estado

"Keynesiano-desenvolvimentista", já elevara substancialmente a carga tributária e

no lado da despesa o peso da ampliação do "Welfare State".
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No entanto, a motivação nos países periféricos foi outra. O fim dos fluxos de

financiamento dessas economias em função da crise e também da moratória

Mexicana de 1982. Neste ambiente a situação econômica e financeira das

empresas estatais destes países se deteriorou profundamente, uma vez que foram

utilizadas, em muitos casos, como instrumentos de política econômica. Por anos

contribuíram com aumento de tarifas abaixo da inflação, comprometendo sua

rentabilidade e capacidade de investimento, ou ainda tendo sido utilizadas como

instrumento de captação externa, o que as deixava com alto grau de

endividamento. Em muitos casos estas empresas passaram a demandar recursos

fiscais até para suas necessidades operacionais, isto, do ponto de vista político,

implicava em um alto custo. Esta situação transportada para os setores de infra-

estrutura se agravava ainda mais, pois nestes setores a necessidade de

investimentos é muito grande, o aumento da capacidade produtiva dependia de

recursos que não estavam mais disponíveis.

Em ambos os casos a Privatização aparece como resposta a um problema

concreto do Estado, o desajuste das contas públicas. "Como conseqüência da

crise fiscal, a venda de ativos produtivos do Estado passou a ser vista como forma

de viabilizar uma melhora da situação das finanças públicas: por um lado, os

recursos gerados colaborariam para uma redução do estoque da dívida pública;

por outro, a transferência de propriedade das empresas estatais representaria a
redução da demanda por recursos fiscais, à medida que a operação das empresas

e mesmo a ampliação de sua capacidade produtiva deixariam de ser

responsabilidade do Estado"14

A literatura recente enumera, ainda, uma série de outros fatores motivadores dos

processos de privatização à época, como VICKERS e YARROW (1988) indicam: o

aumento de eficiência, redução da necessidade de financiamento do Setor

Público, redução do envolvimento do governo nas decisões empresariais, redução

dos problemas de determinação de remuneração dos servidores públicos, difusão

14 GIAMBIAGI E ALÉM (2000) pg. 372
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das participações (propriedade) nas empresas; e ainda, desenvolvimento da

eficiência e inovação, redução da extensão da intervenção política, redução da

possibilidade de aplicação de subsídios cruzados, como incrementam CULLlS e

JONES(1992).

o primeiro grande programa de reformas estruturais se deu na Inglaterra, no

governo de Margareth Thatcher no início dos anos oitenta. As reformas estruturais

refletiam o renascimento de políticas ditas como "liberais" e uma mudança

"modernizadora" a intervenção do Estado na Economia, não mais o Estado

produtor mas o Estado Regulador. Quando se fala da economia dos países

centrais é importante ressaltar que não se pode atribuir à economia dos Estados

Unidos o problema de financiamento do déficit público das outras economias, é

evidente que a hegemonia monetária não expunha os Estados Unidos a este

problema.

Cabe ressaltar que a Economia Americana sem tradição de ser uma economia

com grande participação do Estado enquanto produtor era, e ainda é, bastante

regulada. A presença do Estado enquanto agente regulador sempre foi muito

grande, sendo alguns de seus programas contestados quanto aos seus objetivos,

métodos e resultados. De qualquer forma os setores Industriais que nos Estados

Unidos eram sujeitas as a maior regulamentação do Estado são ou eram, em

outros países, os setores com atuação das empresas estatais. Por este motivo

VICKERS e YARROW (1988) fazem a sequinte relação entre a

desregulamentação da Economia Americana e a Privatização no "Resto do

Mundo": "Just as an actíve deregulatíon movement ín the Uníted States has

sought, wíth some success, to reduce the scope of economíc regulatíon, strong

privatization movements abroad have sought in recent years to transfer the

ownership of govemment enterprises to the private sector. In some cases

privatization replaces govemment ownershíp by economic regulation; in others it

produces unregulated markets".
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No Brasil a privatização das Estatais não é resultado única e exclusivamente da

tentativa de solucionar o problema fiscal, como sugere a necessidade de

ajustamento a crise preconizada nos anos oitenta. Até por que, se assim o fosse,

o programa de desestatização da economia deveria ter ocorrido nos anos oitenta e

não noventa como de fato ocorreu. As privatizações ocorreram no bojo de um

amplo programa estabilização, ocorrido nos anos noventa, não representando

isoladamente uma tentativa exclusiva de resolver o problema fiscal, mas como

parte integrante de um conjunto de ações de governo cujo objetivo era estabilizar

a economia num primeiro momento e criar as bases para o crescimento

sustentado, no momento seguinte.

Os níveis de crescimento do PIB dos anos oitenta (em média 0,9% aa) eram

incompatíveis com a necessidade de melhoria das condições sociais do País,

assim como a retração média de 0,7% apresentada nos anos de 1990-1994, junto

com os períodos prolongados de inflação alta, que destruíram as relações do

sistema de preços da economia e desorganizaram os setores produtivos,

"empurraram" o país a uma situação insustentável. O impeachment do presidente

Fernando Collor e a conseqüente elevação do seu vice, Itamar Franco, ao posto

principal do executivo, abriram, ao menos politicamente, a oportunidade da

formulação de um novo plano de estabilização, após o fracasso dos Planos Collor

I e 11 e Marcílio.

As privatizaçães representavam a quarta parte do programa de estabilização, que

compreendia o "ajuste fiscal emergencial"; a "reforma monetária" em duas fases, a

criação da URV (Unidade de Referência de Valor) e a conclusão da reforma

monetária com a criação do Real e finalmente as reformas estruturais das quais

fazia parte. Gesner Oliveira em seu trabalho Brasil Real deixa claro que "Além

dos fundamentos (isto é, das medidas fiscais e monetárias) e da política de

rendas, as reformas estruturais constituem o terceiro elemento de uma política

bem-sucedida de combate a inflação.... Em países menos maduros como o Brasil



35

este último componente adquire importância especial, pois as condições para

executar políticas convencionais de controle de demanda não estão colocadas a
prioti, dependendo de reformas das instituições e mudanças culturais. Some-se a

isto o fato de a estabilização atual coincidir com uma alteração no próprio modelo

de desenvolvimento do país, de uma economia fechada de industrialização

baseada na substituição de importações para uma economia ebette".

A retomada do desenvolvimento econômico dependia de um aumento e

adequação do estoque em infra-estrutura, e a privatização, além de melhorar as

finanças públicas transferia para o setor privado a responsabilidade de ampliar e

melhorar as condições de infra-estrutura. Um novo modelo, que muda o papel do

Estado na economia e a sua própria relação com o setor privado.

No caso Brasileiro, a melhora das contas públicas pela simples transferência das

estatais para o setor privado não era argumento forte para a privatização, porque

proporcionalmente aos outros países da América Latina as estatais Brasileiras

contribuíam substancialmente menos para o déficit público.

Porém é necessário que se considere outros dois aspectos macroeconômicos

relativos à privatização em geral e que podem ser aplicados ao caso Brasileiro.

Quanto ao resultado primário das contas públicas é possível fazer as seguintes

considerações:

1) Redução da Necessidade de Financiamento do Setor Público: A

privatização libera recursos que deveriam ser aplicados nas estatais para

"produção", que antes de gerarem retorno via lucro das estatais, ampliam a

Necessidade de Financiamento do Setor Público (N.F.S.P.). Porém, a privatização

de uma estatal muito lucrativa poderia ter o efeito contrário, aumentando a

N.F.S.P., pois o tesouro deixaria de receber os dividendos destas empresas. No

entanto uma vez que, no caso Brasileiro, as políticas de dividendos das estatais
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nem sempre foram claras ou adequadas ao interesse dos acionistas, ou seja as

taxas de retenção sempre foram altas o que por um lado ampliava a capacidade

de crescimento das empresas por outro não propiciava o retorno adequado do

Capital investido pelos acionistas, neste caso o Governo.

2) Ganho Patrimonial - se houver a percepção por parte dos investidores que

a empresa poderá ser mais eficiente e rentável se privatizada, ou seja, se o valor

presente dos fluxos de caixa descontados forem maior se a empresa for

privatizada, os investidores estarão dispostos a pagar um valor maior do que o

valor presente dos fluxos de caixa descontados esperados sob administração

Estatal, gerando, portanto, um ganho patrimonial.

3) Aumento de Receitas - Caso a empresa privatizada se torne mais eficiente

espera-se que ela cresça e tenha maiores lucros, o que geraria mais impostos a

serem pagos aumentando a receita fiscal e conseqüentemente melhorando o

resultado fiscal no médio e longo prazo.

Quanto a redução da despesa com juros, via redução do estoque da dívida

do setor público, é possível, também, fazer as seguintes considerações:

1) Redução "passiva" da Dívida Líquida: Uma vez que a dívida líquida do

setor público é considerada em termos financeiros, portanto não contabilizando

como ativos as empresas estatais, a exclusão das dívidas das estatais do

montante da dívida pública reduz a dívida líquida:

2) Redução "ativa" da Dívida Líquida: A utilização dos recursos auferidos na

privatização para pagamento direto da dívida pública, isto também resulta da

redução da dívida líquida.
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Nos dois casos as contas públicas ficam menos vulneráveis às taxas de juros, o

que possibilita uma redução das despesas com juros na contabilidade das

necessidades de financiamento do setor público.

A aplicação de recursos de privatização na redução da dívida líquida, ou mesmo

no caso da redução "passiva" é fundamental que o déficit público primário esteja

no mínimo controlado, ou ainda que o país apresente um superávit primário para

que não se esteja financiando o gasto corrente com os "ativos" do Estado.

"Privatizar uma empresa estatal e financiar gasto

corrente é como vender um apartamento e usar o

dinheiro para ir passear na Europa".

(Mário Henrique Simonsen)

Há, ainda, outros aspectos importantes a serem considerados como argumento à

privatização, os ganhos de eficiência sistêmica e microeconômica:

1) Aumento de Produtividade e Competitividade Econômica: a deterioração

das finanças públicas como um todo, incluindo as estatais, reduzem a capacidade

de investimentos em setores de infra-estrutura, sendo que sob o comando do

setor privado se espera das empresas, principalmente no setor de infra-estrutura,

uma retomada dos investimentos, o que propiciaria uma modernização e

ampliação da capacidade produtiva tento impactos diretos na produtividade e

conseqüentemente propiciando uma maior competitividade Econômica. Além de

estabelecer as bases para um crescimento sustentado e maior no futuro.

2) Ganho de Eficiência: existe um conflito na empresa estatal entre a geração

de lucros e ao papel político-social, seu uso como instrumento de política

econômica e como instrumento político, fisiologismo, além das dificuldades legais I

burocráticas as quais as estatais estão sujeitas, por estarem sob o regime Estatal,

criando uma desvantagem competitiva em relação às empresas privadas.
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Passada para o setor privado, a empresa deixa de ter este papel duplo, bem

como, estando sob o regime privado de administração, ganha agilidade e

eficiência.

9. A PRIVATIZAÇÃO NO BRASIL

o processo de privatização no Brasil se deu essencialmente em três fases

distintas e de características bastante diferentes, cronologicamente podemos

dividir o processo da seguinte forma nos anos 80 as reprivatizações, entre 1990 e

1994 a privatização de setores da economia e finalmente após 1995 a privatização

dos serviços públicos.

9.1. AS PRIVATIZAÇÕES NOS ANOS 80

A primeira fase das privatizações pouco tem a ver com o processo específico de

reforma do Estado ou com a necessidade de ajustes das contas públicas

conforme descrito anteriormente. Não foi privatizado nenhum grupo de empresas

de um determinado setor da economia, ou nenhuma "grande" empresa estatal,

mas sim empresas médias e pequenas, que já haviam pertencido ao setor

privado, mas que haviam sido estatizadas ou incorporadas, por estarem em

situação falimentar, pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social), principalmente por conversão de créditos do Banc015 em participação

acionária. Nesta fase 70% de todo montante arrecadado com as privatizações

foram decorrentes de empresas controladas pelo BNDES ou BNDESPAR. Daí

chamar esta fase de re-privatizações.

15 Créditos que haviam sido concedidos para garantir a sobrevivência destas empresas na maioria
dos casos ou ainda para ampliação da capacidade produtiva ou modernização de parque
industrial.
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Este o processo de re-privatizações foi muito importante, pois "contribuiu para o

ganha de experiência do governo e para a difusão da 'idéia' de privatização de

empresas públicas junto à opinião pública". 16

Os agentes de privatização foram inicialmente a Comissão Especial de

Desestatização (CED), criada em 1981, que fixou as regras iniciais das

transferências das empresas para o setor privado, posteriormente, em 1985, esta

comissão foi substituída pelo Conselho Interministerial de Privatização (CIP), que

contava com suporte técnico e administrativo da Seplan (Secretaria do

Planejamento) e com apoio do BNOES. Posteriormente o próprio BNOES se

tornaria o principal agente operacional do processo, a responsabilidade do banco

se tornaria abrangente, "sendo responsável pelo financiamento e controle

administrativo necessários à execução dos projetos de privatização, bem como

pelo encaminhamento dos procedimentos legais da opereçêo'",

O processo de privatizações dos anos oitenta, que teve uma orientação

pragmática de reestruturação da carteira do BNOES, pode ser entendido como

uma fase preliminar do processo mais amplo de privatizações que se daria

posteriormente, que embora não tenha sido pensado ou formulado como tal, do

ponto de vista de reorientação do papel do Estado, contribuiu para um ganho de

conhecimento e desobstrução de obstáculos de ordem política e de opinião

pública.

Neste período foram feitos 38 processos de privatização, que arrecadaram USO

700 milhões ao Estado, nesta fase a única moeda aceita no processo era moeda

corrente.

16 GIAMBIAGI e ALÉM (2000) p.380.
17 Ibidem. p.381.
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9.2. AS PRIVATIZAÇÕES NA PRIMEIRA METADE DOS ANOS 90

É nesta fase do processo de privatizaçães que se pode dizer que o Brasil

acompanhou a nova ótica do papel do estado na economia, que já era

preconizada dez anos antes por outros países. Esta "adesão" tardia ao novo

modelo, somada a aparente lentidão no processo de privatização podem gerar a

falsa impressão de uma sociedade resistente às mudanças modernizadoras do

Estado. Na verdade o ingresso "tardio" se deu muito mais por uma não premência

da transferência das estatais como parte do ajuste fiscal, relativamente à outras

economias, do que por resistência. Além disto, a agenda política e a formulação

de políticas econômicas tinham como objeto "alvos" de curto prazo predominando

o combate a inflação. Como o resultado das estatais não eram componente

significativo para o déficit público e mais, eram utilizadas como instrumentos de

política econômica, via controle de tarifas públicas, parece claro a motivação da

não inserção das privatizações como prioridade das agendas dos governantes.

A aparente lentidão do processo é resultado muito mais da extensão de um

programa amplo de privatizações, o número de empresas e o montante dos

valores envolvidos, do sólido arcabouço legal necessário, bem como da

importância das estatais para a economia como um todo e da complexidade do

"jogo" democrático, do que, mais uma vez, por resistência a mudança da

sociedade.

Em 1990, das 500 maiores empresas do país, 80 eram Estatais (16%),56 federais

e 24 Estaduais, sendo responsáveis por 37% da receita bruta e 64% do patrimônio

líquido total do universo das 500 maiores. Estes números mostram a importância

do setor público para a Economia Brasileira.
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As privatizações passam a ser uma das prioridades de política econômica com o

lançamento do Plano Nacional de Desestatização (PND - 1990). Fazendo parte

de um amplo programa de modernização do estado e da economia.

o PND determinava como principais objetivos do programa:

a) O re-ordenamento estratégico do Estado na Economia: As "fronteiras do

estado" deveriam ser reduzidas às atividades tipicamente públicas como

educação, saúde, justiça, segurança e regulação, deixando a atividade produtiva

para o setor privado;

b) A redução da dívida pública: A utilização das receitas de privatização para

cancelamento de parte do estoque da dívida, resultando numa menor

vulnerabilidade do Estado e redução do serviço da dívida, melhorando o resultado

das contas públicas;

c) A modernização da indústria: Ampliação da eficiência e competitividade da

economia Brasileira como um todo, uma vez que a transferência para o setor

privado implicava na retomada dos investimentos das empresas.

d) O fortalecimento do mercado de capitais: Redução da concentração do

mercado de capitais ampliando a colocação de ações junto ao público em geral.

Como ressalta Gesner Oliveira em Brasil Real: tiA privatização assumiu papel

central na administração Collor em meio a um conjunto de reformas liberalizantes.

Curiosamente, contudo, apesar de resultados expressivos nos setores siderúrgico

e petroquímico, as questões de curto prazo acabaram prevalecendo na agenda da

administração em detrimento das reformas como a da desestatização". 18

18 OLIVEIRA (1996) pg.88.
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Neste período, que compreende as administrações Collor e Itamar foram

privatizadas 33 empresas com receitas de 11,87 bilhões de dólares. As

privatizações foram principalmente das empresas dos setores siderúrgico,

petroquímico e de fertilizantes, agrega-se estes dois governos uma vez que as

privatizações do Governo Itamar Franco foram efetivamente uma conclusão de um

processo de privatização de setores da economia que haviam sido preparados

para tal no governo anterior.

A grande diferença dos dois governos foi a ênfase dada, no segundo, ao

recebimento das receitas em moeda corrente e não moedas podres. Dos 5,4

bilhões de dólares do valor das privatizações no governo Collor 25% foram em

pagos com transferência de dívidas, 1% em moeda corrente e 74% em moeda

"podre", já no governo Itamar Franco o valor das privatizações foi de 6,5 bilhões

de dólares sendo pagos 29% em transferência de dívidas, 25% em moeda

corrente e 46% em moedas "podres" (anexo 07).

Esta fase intermediária reduz o tamanho do Estado, retrai suas "fronteiras" e

principalmente transfere para a iniciativa privada atividades produtivas fora da

vocação do Estado. No entanto, tivesse encerrado aí o ciclo das privatizações o

estado ainda estaria envolvido na produção das chamadas "Public Utilities" ou

praticamente todos os serviços de infra-estrutura, setores da economia

(comunicações, transportes, energia, etc.). Setores carentes de investimentos,

cujos recursos deveriam sair o orçamento, no pensamento Econômico

predominante, uma reforma parcial no papel do Estado.

9.3. AS PRIVATIZAÇÕES PÓS 1995

Dando continuidade ao processo de modernização do estado, nesta fase, se

promoveu basicamente a privatização dos serviços públicos, notadamente Energia

e Comunicações. O maior problema para a privatização dos serviços públicos
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seria o risco de simples transferência do monopólio estatal para um monopólio

privado. Portanto o arcabouço de regulamentação e de concessões deveria ser tal

que impedisse a simples transferência e ao mesmo tempo induzisse competição e

eficiência na prestação dos serviços.

Conforme afirmam GIAMBIAGI E ALÉM (2000) -: constatação importante de

estudos empíricos é que a estrutura de mercado parece ser mais importante para

explicar a diferença de eficiência entre empresas estatais e privadas do que a

propriedade do Capital: em setores competitivos as empresas privadas são

geralmente mais eficientes que as estatais, enquanto em setores oligopolizados a

diferença é mínima. Essa conclusão é essencial, principalmente, no que diz

respeito aos setores de utilidade pública marcados por monopólios naturais. Como

não há garantia de que, sem concorrência, a simples transferência de propriedade

para o setor privado resulte em um aumento da eficiência, é fundamental o
estabelecimento de mecanismos eficientes de regulação por parte do qovemo'"'.

No caso Brasileiro cabe, no entanto, ressaltar que notadamente no setor

siderúrgico, embora seja um setor oligopolizado, o que pelo argumento anterior

ensejaria uma diferença de performance mínima, não foi o que se verificou. Estas

empresas, juntamente com a Vale do Rio Doce (Mineração), apresentaram

ganhos de eficiência significativos na sua operação após sua privatização. Duas

evidências do problema da propriedade, um a do controle público que envolve

questões de ordem política, seu uso fisiológico, com conseqüente excesso de

pessoal, outra a falta de agilidade devido o regime jurídico que muitas vezes

dificultam os processos internos, gerando ineficiências.

De qualquer forma, o fato é que as simples transferências para o setor privado dos

operadores de serviço público não garantiriam melhores serviços e o modelo de

privatização dos serviços públicos foi marcado pela criação de agências

19 GIAMBIAGI E ALÉM (2001) pg.389.
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específicas para alguns setores como a ANATEL, para telecomunicações, ANEEL,

para energia elétrica e ANP, para Petróleo.

Outro problema na privatização dos serviços públicos era a relação dos estados,

ou das estatais estaduais, com as estatais federais. Especificamente no setor de

energia as distribuidoras eram estaduais e as geradoras federais, sendo não

incomum situação de não pagamento da energia recebida pelas distribuidoras,

portanto o sucesso da privatização do setor elétrico dependia da privatização das

empresas estaduais de distribuição. Houve intensa negociação política e a

privatização das empresas distribuidoras estaduais foi feita não sem custos fiscais.

Praticamente todas as distribuidoras estaduais foram privatizadas e só então as

subsidiárias da Eletrobrás foram vendidas ao setor privado.

Nesta fase a abrangência do programa de privatização foi muito ampla,

transportes, rodovias, ferrovias e portos, energia, comunicações, mineração,

bancos entre outros. A ênfase era de transferir ao setor privado toda atividade

produtiva na qual o estado estivesse presente e que pudesse ser mais bem

executada pelo setor privado.

Em Julho de 1998, após a privatização do sistema telebrás, o governo federal

computava um total de 27,6 bilhões de dólares só no governo Fernando Henrique

Cardoso. Somados aos 12,6 bilhões dos governos anteriores são 40,2 bilhões de

dólares e somados ainda aos 21,4 bilhões arrecadados pelos governos estaduais

somam-se 61,6 bilhões de dólares, em inúmeros setores da atividade econômica.

Isto explicita o grau de atuação do Estado Brasileiro na Economia, como produtor,

e ao mesmo tempo a percepção setor privado do potencial de geração de

negócios que a privatização traria. Este potencial era representado basicamente

por três fatores: potencial de mercado, alguns setores apresentavam um mercado

consumidor interno reprimido pela falta de oferta, potencial de sinergias positivas

entre atividades de negócios e ampliação da base de negócios e ganhos de

produtividade, exportação ou importação.



A participação do estado Brasileiro na economia era tão grande que ainda ao final

de 2001, a lista de empresas, tanto estaduais quanto federais, em processo de

privatização ainda era extensa. No total 34 processos em andamento, 27

empresas (5 bancos), 1 oferta pública de participação acionária (CVRD) e 6

concessões. Em setores múltiplos, Energias, Telecomunicações, Financeiro,

recursos hídricos e saneamento entre outros. Mais uma vez comprovando grau de

participação do Estado na economia.

É importante ressaltar que, como indicado anteriormente, as privatizações vêm no

bojo do plano de estabilização econômica, combate a inflação e estabelecimento

de bases para o crescimento sustentado. Elas representavam a quarta parte do

plano Real, e após o ajuste fiscal e a reforma monetária (duas fases URV + Real),

passa a constituir um dos pontos fundamentais no sucesso do plano.

Enfatizando as privatizações como aspecto importantíssimo do plano, Gesner

Oliveira em Brasil Real comenta sobre a privatização: "... porque além dos efeitos

positivos sobre eficiência e expectativas, sua implementação está diretamente

associada à:

• Redução do estoque da dívida e conseqüentemente ao alívio nas despesas

de juros ao reduzir o estoque da dívida interna e o prêmio de risco dos papéis do

governo;

• Retomada do investimento em setores de infra-estrutura como transportes,

comunicações e energia, o que é essencial para a redução do chamado "custo

Brasil";

• Atração de capitais externos de mais longo prazo, com maior propensão a

elevar o investimento produtivo. ,,20

20 OLIVEIRA (1996) p.88.
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10. A PRIVATIZAÇÃO DA TELEFONIA

Como vimos anteriormente o modelo de desenvolvimento das telecomunicações

no Brasil, que foi "desenhado" a partir dos anos 60, se pautou pelo monopólio

estatal, sendo que, após a estatização e aglutinação das mais de 900 operadoras

locais, no início dos anos 70, se formou o sistema telebrás com 27 operadoras

estaduais e 1 operadora de longa distância, sendo que todas subsidiárias da então

Telebrás (holding do sistema).

A privatização da telefonia só foi possível com a redefinição das áreas de atuação

das companhias estaduais e a divisão destas mesmas operadoras em duas

companhias distintas, uma operando telefonia fixa e outra telefonia móvel celular

(Banda A). Após esta cisão as empresas foram reagrupadas como operadoras

regionais e não mais estaduais. Estas mudanças ocorreram no final de 1997 e

foram ratificadas no início do ano seguinte.

Em telefonia fixa as empresas foram agrupadas em 3 operadoras regionais,

Telesp Participações, operando em todo o estado de São Paulo, Tele Centro

Sul, que abrangia as operações dos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e

parte do Interior do Rio Grande do Sul e Tele Norte Leste cuja atuação abrangia

as operações dos estados outros estados da federação, exceto a maior parte do

Rio Grande do Sul, que era e é operada pela CRT21 , das empresas formadas esta

foi a maior, aglutinando 16 empresas e atendendo uma população de 86 milhões

de pessoas.

o agrupamento regional destas empresas foi feito com base na utilização racional

da rede telefônica instalada. A divisão mínima teve como padrão o estado de São

21 A CRT, companhia estadual, que não foi absorvida pela telebrás em 1972, teve seu capital
parcialmente privatizado em 1996, quando a um consórcio internacional, liderado pela telefônica,
comprou, do Estado do Rio Grande do Sul, 35% das ações ordinárias da empresa, pagando R$
651 milhões, com ágio superior a 50%.
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Paulo, sendo que as outras duas regiões deveriam ter equivalente potencial de

mercado.

As companhias de telefonia celular também foram agrupadas por região tendo

sido criadas 8 empresas, Telesp Celular, Tele Sudeste Celular, Telemig Celular,

Tele Celular Sul, Tele Nordeste Celular, Tele Leste Celular, Tele Centro Oeste

Celular e Tele Norte Celular. Assim como na telefonia fixa a divisão das regiões

seguiu critérios de potencial de mercado. Esta divisão também foi a mesma da

divisão das 10 regiões distribuídas para a telefonia celular Banda B, sendo que as

dez regiões inctuíam o Rio Grande do Sul e a divisão do Estado de São Paulo em

região Metropolitana e Interior. A concessão das outorgas da Banda B foram feitas

em meados de 1997, com ágio recebido foi em média 124% sobre o preço

mínimo. Note-se, portanto, que antes de serem agrupadas e privatizadas, as

empresas de telefonia celular já enfrentavam a concorrência de empresas do setor

privado.

A privatização do sistema telebrás se deu em 29 de Julho de 1998, com a venda

das 3 operadoras regionais de telefonia fixa, das 8 operadoras de telefonia móvel

e da operadora de longa distância por um valor de 22,06 bilhões de reais, com um

ágio total de 63,76% sobre os preços mínimos. O total arrecadado em USO foi de

18,971 Bilhões, representando 52% do total arrecadado com as privatizações até

então.

O ágio pago pelas empresas de telefonia indica a percepção do setor privado

quanto ao potencial de mercado e negócios que o sistema telebrás representava

enquanto oportunidade. Um mercado potencial muito grande, uma grande

população, com uma demanda reprimida de serviços de telefonia, reflexo da

densidade telefônica baixa em relação aos padrões internacionais. Porém não é

somente o pagamento de 22 bilhões de dólares, embutidos um ágio de 64% sobre

o preço mínimo, pagos pelos aproximadamente 20% de participação ordinária do

Estado na telefonia, que lhe garantia o controle das companhias, que reflete esta
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percepção. Uma comparação com os valores de duas outras companhias indica

esta percepção. O sistema telebrás tinha, à época da privatização, 16 milhões de

linhas instaladas, a British Telecom, com um valor de mercado estimado em 40

bilhões de dólares tinha 40 milhões de linhas. Em 1999 Qwest comprou as

operações da US West, com 17 milhões de terminais e receita anual de 12 bilhões

de dólares22, por 35 bilhões.

A despeito das controvérsias geradas antes da privatização e das especulações

sobre a possível fragilidade do sistema de regulação, dos serviços, e, portanto,

dos problemas que isto poderia trazer para os consumidores, a privatização foi

feita e encerrou um ciclo no desenvolvimento do setor e mudando do modelo de

desenvolvimento pautado pelo estado produtor monopolista para um modelo com

o setor privado, atuando num mercado competitivo e com o governo regulando o

mercado e estabelecendo metas de desempenho.

22 Aproximadamente o mesmo valor gerado pelo sistema brasileiro.
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PARTE 111:O MERCADO DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL PÓS NOVO

MODELO DE DESENVOLVIMENTO.

11. ANATEL

Missão : "Promover o desenvolvimento das
telecomunicações do País de modo a dotá-lo de
uma moderna e eficiente infra-estrutura de
telecomunicações, capaz de oferecer à
sociedade serviços adequados, diversificados e a
preços justos, em todo o território nacional. ,,23

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, foi criada como uma autarquia

especial, dotada do maior grau de autonomia possível diante do aparato legal

vigente. Ela foi formada no contexto de uma nova inserção do Estado na

Economia, o Estado regulador. Começa a funcionar em Novembro de 1997 com o

processo de reestruturação das telecomunicações em andamento.

Destaca-se, quando da sua criação, a importância dada em dotar a agência do

arcabouço legal e do aparato técnico, jurídico, administrativo e financeiro que lhe

permitissem o cumprimento de sua missão, além de sua autonomia em relação

aos outros poderes da república.

Podemos identificar algumas de suas características:

• Independência em relação aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

23 Fonte: Website Anatel <http://www.anatel.gov.br>
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• Dirigentes nomeados, com mandato fixo, sem possibilidade de exoneração

discricional e submetidos a um período de dois anos de proibição de

representação de empresas do setor após o fim do seu mandato;

• Garantia de receitas próprias sem recebimento de verbas orçamentárias, as

verbas próprias foram asseguradas na Lei Geral das Telecomunicações através

do Fundo de Fiscalização (Fistel) cujas verbas eram as taxas de fiscalização dos

serviços de telecomunicações e do uso de rádio freqüência.

• Poder de concessão de serviços públicos e fiscalização e administração da

atividade privada.

As competências específicas da ANATEL lhe delegaram autoridade total sobre o

setor de telecomunicações, especialmente quanto a telefonia destaca-se:

• Implementar, dentro de sua esfera de atribuições, a política nacional de

telecomunicações;

• Rever, periodicamente, o plano geral de outorgas e o plano de metas para

universalização dos serviços prestados em regime público;

• Exercer o poder normativo nas telecomunicações;

o Disciplinar a outorga, prestação, comercialização e uso dos serviços, a

implantação e o funcionamento das redes utilização da órbita e o espectro de

rádio freqüências.

• Outorgar e extinguir o direito de exploração do serviço em regime público;

• Celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a prestação do

serviço no regime público, aplicando sanções e realizando intervenções;
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• Controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos serviços prestados

em regime público, podendo fixá-Ias e homologar reajustes;

• Atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários, reprimindo as infrações

e compondo ou arbitrando conflitos de interesse;

o modelo determinado para o setor das telecomunicações prevê a prestação dos

serviços em regime público, privado ou ambos. Entende-se por regime público os

serviços considerados essenciais, pelos quais o governo federal se responsabiliza

pelo funcionamento, no caso de um problema com o operador privado do serviço.

O STFC (Sistema fixo de telefonia comutado) e os TUPs (Telefones de uso

público) são operados em regime público, nos quais se pretende a universalização

dos serviços e cujas tarifas são controladas. No regime público os concessionários

trabalham com tarifas controladas e no regime privado com preços livres.

Uma das primeiras atribuições da Anatel foi a formulação do Plano Geral de

Outorgas, este plano seria a diretriz básica da organização do setor para a

privatização e principalmente indicaria o ordenamento da competição para o setor.

As determinações básicas do plano foram: para a privatização, divisão das áreas

de concessão, como já foi indicado no capítulo anterior, que foi a base da

aglutinação da teles estaduais; para a garantia da competição: um modelo

baseado inicialmente numa estrutura de mercado de duopólio, tanto para as

operadoras regionais de telefonia fixa quanto para a operadora de longa distância.

A outorga, portanto, de concessões às chamadas empresas "espelho". Este limite

de empresas (duopólio) seria suspenso em dezembro de 2001, não havendo mais

restrição ao número de prestadoras de serviço; restrições temporárias às

concessionárias e às empresas "espelho" quanto a área de atuação, até o

cumprimento das metas de universalização, expansão e qualidade de serviços. A

Anatel impôs, ainda, limite à propriedade cruzada para evitar a concentração no
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setor e estimular a competição. As concessões para as empresas "espelho" foram

leiloadas no início de 1999.

Às empresas espelho, e espelhinhos, estabeleceu-se que seriam prestadoras de

serviço em regime privado, para permitir um aumento da concorrência. Por

conceito a prestação do serviço em regime privado não tem tarifas mas preços

que podem ser estabelecidos pelas próprias empresas em prol da competição.

No setor de telefonia móvel a aglutinação das operadoras para privatização

também respeitou as outorgas feitas pelo ministério para a banda B, assim ao ser

criada a Anatel já encontrava, na telefonia celular um mercado com competição de

duas empresas, uma do setor privado na banda B e outra pública operando na

banda A. Assim como na telefonia fixa havia prazos de proteção do duopólio e

exigências a serem cumpridas, na telefonia móvel o instrumento de ampliação da

concorrência seria o licenciamento das bandas C,D e E24
.

ANATEL foi criada, com a missão de regular os serviços de telecomunicações no

Brasil e implementar uma política para o setor calcada num novo papel do Estado

na economia. Dada a formato institucional em que foi criada bem como no seu

aparato legal, jurídico, econômico e administrativo, pode-se dizer que a agência

está, pelo menos no que tange a estas questões, apta a cumprir a sua missão.

12. UMA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RESULTADOS

A avaliação dos resultados do novo modelo de desenvolvimento das

Telecomunicações e o resultados do programa de privatizações não podem ser

24 As licenças de operação destas três bandas, diferentemente das bandas A e B , acompanham
as divisões regionais das empresas de telefonia fixa, o motivo é que pela característica do serviços
dos chamados de Banda C, celulares com acesso a Internet, WAP (Wireless Application Protocol)
e Banda O e E, com acesso mais rápido a Internet e recebimento de vídeos em tempo real e sob
demanda, SMP (Serviço Móvel Pessoal) , as escalas de produção deste serviço, bem como a
abrangência não fariam sentido nas regiões demarcadas para as bandas A e B..
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feitas de maneira definitiva neste momento. Questões como a sustentabilidade do

modelo no longo prazo não podem ser respondidas hoje, fundamentalmente

porque não há distanciamento temporal dos fatos e dos resultados que nos

permita os avaliar corretamente. Uma avaliação dos resultados do programa de

privatização, de forma mais abrangente, também só será possível em alguns anos

pelo mesmo motivo. Carecemos ainda de um estudo apurado sobre o impacto das

receitas de privatizações sobre o estoque da dívida pública vis a vis à mudanças

da política cambial. Efetivamente avaliar se como parte do plano de estabilização

as reformas estruturais cumpriram seu papel. Ainda, saber se a ANATEL

conseguiu cumprir sua missão sem sucumbir a grupos de pressão, ou ser

"capturada", se manteve-se autônoma sob um novo governo, são questões que só

poderemos responder no futuro.

No caso específico da telefonia, todavia, é inegável que a quebra do monopólio

estatal e a privatização das empresas estatais de telefonia, além da criação de um

ambiente indutor da competição e de aumento de investimentos, mudaram

substancialmente o desenho das forças no setor. Mudou, também, sem sombra de

dúvida nos últimos três anos a quantidade e qualidade dos serviços prestados.

Á época da privatização as filas de espera por telefones eram de 13,7 milhões de

pessoas para telefone fixo e 6,5 milhões para telefone móvel, e não havia prazo

para instalação de telefones fixos ou para habilitação de um telefone celular. Hoje

não há mais filas, os telefones fixos são instalados em dias e os celulares são

habilitados na hora, na maioria das regiões.

Desde a privatização, em julho de 1998, o número de terminais fixos instalados

passou de 20,2 milhões para 47,8, um aumento de 136%, o número de telefones

públicos de 547 mil para 1.378 mil, um aumento de 151%, nos celulares o

aumento foi ainda mais expressivo, de 5,6 milhões para 28,7, 412%, passando de

um total de 26,4 milhões de telefones para 77,7 milhões, um aumento de 195%,

quase triplicada a capacidade do sistema.
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Ainda comparando julho de 1998 com Dezembro de 2001, podemos perceber que

não foi somente na quantidade de serviço que se verificaram progressos, a sua

universalização também apresentou uma melhora significativa, a densidade da

telefonia fixa passou de 125 por grupo de mil habitantes para 282, um aumento de

125%; na telefonia pública o salto foi de 3,4 telefones para cada grupo de mil

habitantes para 8,3 telefones, aumento de 144%. Na rede celular o aumento foi de

394%, do total de celulares habilitados (28,745 milhões) um terço era operado

pela banda B e 2/3 pela banda A.

Além do aumento quantitativo e da universalização dos serviços ainda se pôde

constatar melhorias qualitativas importantes, o número de chamadas locais

completadas aumentou 17%, de 57,4% do total de chamadas para 67%, nas

chamadas de longa distância nacional o aumento foi de 21,5%, provavelmente

refletindo o aumento da digitalização da rede, que passou de 68% para 97%. O

número de reclamações caiu de 10 por 1000 para 2 por 1000, a espera no

atendimento para solicitação de serviços diminuiu, os atendimentos em até 10

segundos subiram de 76% das chamadas completadas para 97%.

Outro indicador representa e expansão do setor, a força de trabalho que passou

de 87 mil empregados para 151 mil, comparando com o número de terminais

(Fixos, Públicos e Móveis) o número de terminais por empregados passou de 304

para 515, indicando uma melhora de produtividade, note-se que para esta

afirmação só pode ser feita considerando conjuntamente os indicadores de

qualidade apresentados no parágrafo anterior.

Ainda como reflexo positivo da reestruturação do setor, segundo a Anatel, o preço

da cesta básica de serviços para telefones residenciais, caiu 9,5%, de USO 33,78

para USO 30,58 entre Agosto de 1998 e dezembro de 2000, o valor da habilitação

também baixou de USO 42,00 na época da privatização para USO 28,00 em 2001.
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A ação fiscalizadora da Anatel, no cumprimento de suas atribuições pode ser

verificada no número de processos instalados e no número de autuações, 1.459 e

540 respectivamente, o que denota sua participação ativa.

No entanto podemos verificar que a ociosidade dos terminais fixos25 aumentou de

10,5% em Julho de 1988 para 21,5% em dezembro de 2001, a explicação para

este aumento decorreu, segundo a Anatel, ao fato das operadoras investirem na

antecipação das metas de Universalização que lhes garantiria o direito de

participar da abertura de mercado em 2002, conforme veremos no próximo

capítulo.

Podemos verificar ainda que enquanto ocorre o aurnento'" em 100% dos acessos

fixos instalados em serviço, a taxa de utilização do sistema cai, os pulsos

registrados por mês por acesso instalado de 0,3 para 0,2, redução de 33% e os

minutos tarifados caem de 0,13 para 0,09, redução de 30%, ainda que a utilização

absoluta tenha crescido 51% para os pulsos e 43% para os minutos tarifados.

Este aumento absoluto e redução relativa da rede denotam um menor

congestionamento da rede ao mesmo tempo que comprova a teoria das

externalidades em redes de telefonia.

Falando de externalidades em redes de telecomunicações, Gregory Sidak e Daniel

Spullber em UDeregulatory Takings and the Regulatory Contract" (1998)

afirmam que: "When economists speak of network externa/ities, they usual/y refer

to positive spillovers that arise from higher leveIs of network access and usage.

Network externalities are benefits to society that accrue as the size of the network

grows: An individual consumer's demand to use the telephone network increases

with the number of other users on the network whom he can cal/ or from whom he

can receive cal/s. Usual/y, we think of the network externa/ity in

25 Entende-se por ociosidade a diferença percentual entre os terminais instalados e os terminais
em serviço.
26 No mesmo período de Julho 1998 a Dezembro 2001



56

telecommunícatíons as occurríng when another access líne or another nade

(exchange) ís added to the network".

Ainda segundo Gregory Sidak e Daniel Spullber no mesmo UDeregulatory

Takings and the Regulatory Contract" (1998) algumas políticas regulatórias do

setor visando a universalização justificam-se fio 00 as a means to capture for

consumers as a whole the benefits of network externalities that accrue as the síze

of the network qrows. Such externa/ities will vary with both the number of

consumers having access to the network and the amount by which each consumer

uses the network. Network externa/ities become /es important as more and more

subscribers are connected to the network. With respect to narrow band network for

voice te/ephony, once subscription rises more than 95 percent of ali househo/ds,

the remaining positive externalíties that may be achieved on the margín sure/y

become quite smett?".

Ainda sobre o mesmo assunto Mitchel e Vogelsang observam: "vvtien a new node

is added, the externa/ity is reflected in the number of calls made between any

existing nodes and the new node (not an increase in the calls between the existing

nodes) o 28

o Aumento absoluto da utilização do sistema comprova o exposto anteriormente,

demonstrando que a adição dos novos terminais aumenta o número de chamadas,

porém não na mesma proporção do aumento da rede, uma vez que os terminais

adicionais não necessariamente têm o mesmo nível de utilização que os terminais

em operação. Dada a taxa de densidade telefônica é possível pressupor que ainda

há espaço para geração de externai idades positivas na ampliação da rede

Brasileira. Isto implica, portanto, num potencial de mercado bastante atrativo para

as operadoras.

27 SIDAK & SPULLER (1998)
28 VOGELSAND & MITCHELL (1997)
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o anexo 08 apresenta os dados indicadores de desempenho da telefonia em

momentos distintos da evolução do novo modelo de desenvolvimento, entre 1998

e 2001, sendo que para Dezembro de 2001, encontram-se as metas e o realmente

executado. Esta tabela indica a evolução do sistema como um todo, tanto no que

se refere a quanto ao montante dos serviços disponíveis quanto a sua qualidade.

Algumas das comparações feitas neste capítulo podem ser verificadas no anexo

09 que extrapola os dados apresentados no anexo 08.

13. O MODELO DE COMPETiÇÃO DETERMINADO PELA ANATEL

o Modelo de incentivos a competição escolhido pela Anatel foi desenhado de

forma a cumprir os objetivos da política governamental para o setor,

universalização, ampliação e qualidade, sob um ambiente competitivo.

As bases de incentivo para a indústria seriam: Agrupamento regional das

operadoras de telefonia fixa e móvel; privatização; criação de ambiente

competitivo em mercado duopolista, com proteção temporária, tanto para as

operadoras locais quanto de longa distância; estabelecimento de metas a serem

cumpridas; fim da proteção duopolista com incentivos cruzados, para garantia de

cumprimento e, ou antecipação do cumprimento das metas;

Agrupamento regional das operadoras de telefonia fixa e móvel foi feito como

preparação ao novo desenho desejado das telecomunicações, como já vimos

anteriormente tanto as operadoras estatais de telefonia fixa quanto as operadoras

de telefonia móvel foram agrupadas regionalmente atendendo a dois critérios

básicos, a racionalização da rede existente e a viabilidade econômica, visando

permitir tanto as empresas existentes quanto aos entrantes no mercado,

economias de escala na operação das redes. Sem a viabilização dos entrantes o
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modelo de competição seria comprometido, portanto era imprescindível que as

empresas fossem viáveis economicamente.

A Privatização, no novo desenho setorial esperado, bem como na nova

determinação do papel do estado na economia, era um passo importante. A

transferência dos ativos do Estado para o setor privado é alvo tanto de críticas

contundentes quanto de elogios exagerados. O fato é que a estrutura de

incentivos de uma empresa privada e de uma estatal são diferentes, se na

primeira o objetivo é a maximização dos lucros, na segunda é a maximização dos

lucros e ao mesmo tempo maximizar o apoio político, estando, portanto, sujeita a

ingerências do Governo. O que induz a uma produtividade e lucratividade menor,

e portanto uma menor eficiência econômica.

No caso Brasileiro podemos dizer que este aspecto é de fundamental importância,

uma vez que a experiência é a da utilização das estatais como moeda de

barganha política e principalmente como instrumento adicional de política

econômica.

Justificando a criação de ambiente competitivo em ambiente duopolista, com

proteção temporária, tanto para as operadoras locais quanto de longa distância,

temos a afirmação de GESNER OLIVEIRA (1998): "A evidência empírica sugere

que, para a maioria dos casos, em estruturas monopólicas, o desempenho das

empresas públicas pode ser aproximadamente o mesmo das empresas privadas

ou privatizadas. Isto tornaria plausível supor que o maior condicionante da

eficiência seria a existência de ambiente concorrencial e não, necessariamente, a

privatização."

O modelo de competição criado completava o desenho setorial de combinação de

transferência da propriedade e a criação de ambiente competitivo e previa as

chamadas empresas "espelho". Estas empresas competiriam com as privatizadas

tanto no âmbito das operadoras de telefonia fixa quanto móvel, 3 operadoras
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locais, 1 operadora de longa distância e as 10 operadoras de telefonia celular.

Esta estrutura duopolista foi montada com prazo fixo para encerramento, 31 de

dezembro de 2001. Cabe lembrar que, em 2000, esta estrutura foi flexibilizada em

algumas cidades sendo que foram autorizadas a criação das empresas chamadas

"espelhinhos", que competiriam nas cidades nas quais as empresas espelho não

estivessem atuando.

Estabelecimento de metas a serem cumpridas. A determinação um grupo

abrangente de metas a serem cumpridas teve dois papéis importantes garantir a

melhoria, ampliação e universalização do sistema ao mesmo tempo em que deixa

claro para o mercado quais seriam os investimentos e padrões esperados pela

sociedade.

o fim da proteção duopolista com prazo marcado de 31 de Dezembro de 2001,

era a data fixada para a permissão para novos entrantes no mercado. Pela nova

regra a Anatel passa a conceder licenças para qualquer empresa atuar em

telefonia fixa local e de longa distância, atendidas algumas exigências. Havia

também, para as empresas já instaladas, a possibilidade de atuar no mercado

local e de longa distância entre as diferentes áreas de concessão, desde que

fossem antecipadas metas do ano de 2003 de cada operadora.

A criação de um ambiente competitivo está sendo consolidada no mercado

Brasileiro. A opção pelo duopólio protegido temporariamente, ao que tudo indica,

foi correta. Classificando separadamente telefonia fixa local, longa distância e

telefonia móvel, podemos verificar a seguinte situação:

13.1. Telefonia fixa local

Setor no qual se verificou o maior problema quanto a indução da competição foi o

de telefonia fixa local. O problema não é tecnológico, uma vez que existe a

tecnologia necessária para que ocorra a competição, o WLL (Wireles Local Loop),
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tudo indica que o problema está na percepção do usuário em potencial em relação

a confiabilidade da nova tecnologia.

Outra forma de competição na rede local será a do cabeamento ótico, que na

verdade é um "spillover" das redes que estão sendo lançadas pelas empresas que

pretendem competir, após a abertura de mercado, no tráfego de voz, dados e

Internet de alta performance na longa distância.

Quanto a rede cabeada de fibra ótica, o comentário será feito na próxima secção,

porém quanto a tecnologia WLL podemos ressaltar que ela apresenta vantagens

em relação a rede cabeada tradicional, seus custos de instalação, manutenção e

ampliação da rede são mais baixos, existe a possibilidade de oferecer um serviço

mais barato ao assinante do que a telefonia celular", velocidade de instalação

maior e maior flexibilidade, porém há fragilidades no sistema, diversidade e falta

de padronização de tecnologias, não houve uma internacionalização de

freqüências e padrões, aumentando os custos por conta da falta de escala de

produção dos equipamentos, ainda, por operar em freqüências mais baixas não

permite suportar novos serviços como vídeo e transmissão de dados em alta

velocidade e fundamentalmente desempenho uma vez que alguns sistemas

sofrem atenuação em condições temporais adversas. Uma nova geração de

tecnologia em WLL pode permitir a transmissão de dados em alta velocidade, isto

pode abrir as portas do mercado corporativo mais rentável.

Os resultados, porém, até dezembro de 2001, indicavam que as empresas

espelho, utilizando-se da tecnologia WLL só haviam conseguido uma participação

de 11% do mercado de telefonia fixa, na média das três regiões licenciadas.

Embora isto possa indicar uma inadequação do modelo não se pode analisar este

dado isoladamente o que poderia induzir a uma conclusão precipitada e

equivocada. A maior participação de mercado, das empresas espelho foi a da que

29 Em áreas rurais o raio de cobertura pode chegar a 50 km, porém para se evitar a competição
com os celulares, no Brasil, a mobilidade em relação a estação rádio base é restrita.



61

atua na região Norte I Nordeste, 15%, tendo mais do que o dobro tanto de

terminais quanto de participação de mercado que as outras espelho, vide anexo

10.

Assim, de certa forma podemos dizer que a questão da concorrência está menos

relacionada ao rnodelo'" e mais relacionada a outros fatores: a aceitação e

confiança do consumidor na nova tecnologia disponibilizada, que advém da forma

de "aproximação" do prestador de serviço e no fortalecimento da "marca" e

fundamentalmente da disponibilidade e rapidez no atendimento, pelo operador da

rede cabeada, à solicitação de uma conexão.

Analisando o desempenho das empresas em cada uma das áreas demarcadas

percebe-se que a de melhor desempenho, até dezembro de 2001 é a que atua na

região Norte e Nordeste. Esta região embora agrupe 56% da população do país

registra apenas 46% dos telefones do país (vide tabelas do anexo 11), sendo a

região com menor densidade telefônica das três regiões, portanto a que teria

naturalmente maior espaço de crescimento. No entanto esta é também a região

com menor PIS per capta, o que indica, na direção contrária um menor potencial

econômico. Nesta região, portanto, a expansão da rede se dá mais pela exigência

por parte da Anatel do cumprimento das metas de universalização e ampliação da

rede do que por seu potencial econômico.

Na medida em que nas regiões de maior potencial de retomo operadoras de

serviço "cabeado" tem um incentivo maior de expandir a rede, é natural que o

desempenho das empresas espelho seja pior, uma vez que as operadoras

tradicionais podem expandir a rede cabeada mantendo taxas de retorno atrativas

ainda que o custo de expansão seja maior.

30 Que pode induzir a competição e exige o cumprimento de metas rígidas de ampliação de
cobertura.
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Todavia, na região de menor densidade telefônica, com população de poder

aquisitivo menor e portanto menor potencial de negócios, o custo menor de

implantação da rede com tecnologia WLL em relação a rede cabeada, é um

grande incentivo para a empresa espelho ampliar sua área de atuação. Pois pode

esperar taxas de retorno compatíveis com o investimento que neste caso é menor.

Nas áreas de maior interesse aos operadores tradicionais, a predisposição a

ampliação da rede é maior, portanto indicando que ele pode atender a demanda

mais rapidamente. E na medida em que o fornecedor tradicional está apto a

cumprir com rapidez a instalação dos terminais isto se torna, de certa forma, uma

barreira à entrada do concorrente. No caso ressalta-se que quando as empresas

tradicionais foram expostas a concorrência elas tinham uma "fila de espera" de

13,7 milhões de pessoas, este cadastro potencial de clientes representou uma

vantagem competitiva muito grande em relação às empresas "espelho".

Outro fator que não favoreceu as empresas "espelho" e que foi também mais uma

vantagem competitiva às empresas privatizadas foi o fator tempo. A privatização

do sistema telebrás se deu em julho de 1998 e a concessão das licenças de

operação para as empresas espelho até um ano depois e a operação efetiva das

três "espelho" entre um ano e meio e dois anos e meio depois.

O conhecimento prévio da entrada de um competidor no mercado, do potencial

econômico de cada uma das regiões e dos consumidores em potencial, permitiu

que, nas regiões 11 e 111, principalmente, as empresas se preparassem para a

competição. Todos estes fatores combinados explicam a participação maior ou

menor das empresas espelho em cada uma das regiões.

O esforço em ampliar a concorrência não se limita aos grandes centros e cidades

maiores. As empresas "espelho", que dezembro de 2001 atendiam 384 cidades,

112, 219 e 53, respectivamente nas regiões I, 11 e 111, abriram mão, dentro de suas

regiões, da licença de atuação em inúmeras localidades, apesar da previsão de
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ampliação de suas redes. Nesta condição os outros 5.169 municípios catalogados

no IBGE, em 1998, ficariam sem atendimento de duas operadoras de telefonia.

Assim, visando dar continuidade a política de ampliação da concorrência a Anatel

abriu licitação da prestação de serviços em 766 localidades pelas empresas

denominadas "espelhinhos". Para otimizar a utilização da rede esta licitação está

sendo feita preferencialmente para cidades aonde já existe ou vai existir TV por

assinatura, a cabo ou microondas. A entrada em operação das "espelhinhos" irá

agregar 26 milhões de habitantes a exposição da dupla concorrência em telefonia

local. No total serão 1150 municípios atendidos (22% do total) com 109 milhões de

pessoas (65% da população) atendidas por pelo menos duas empresas de

telefonia local.

13.2. Telefonia de longa distância

A indução de um ambiente competitivo para as chamadas de longa distância foi

maior. A base do modelo de competição se mostrou eficiente e principalmente

criativa como a introdução dos "dígitos" das operadoras dando a opção de

escolha, por parte do usuário, no momento da ligação. Esta ferramenta permite a

livre escolha do usuário sem interferência ou possibilidade de indução por

terceiros no ato da ligação. Isto leva aos concorrentes explicitarem a estrutura

tarifária ao consumidor, bem como busca da melhoria continua dos serviços para

ganhar e manter mercado.

o ambiente competitivo se formou em nível LON (longa distância nacional) intra-

regional com três operadoras a oferecer o serviço, a titular da concessão da região

em questão e mais as duas operadoras de nível nacional I internacional, a

Privatizada Embratel e seu "espelho" a Intelig. Em nível de LON inter-regional e

LOI (longa distância internacional) a concorrência se restringiu a estas duas

últimas.



64

A tentativa de conquistar e fidelizar novas fatias de mercado, principalmente no

mercado de LOI, fez com que, durante o ano de 2001, as operadoras

implementassem várias ações. As promoções de preços, embora temporárias, os

acordos de cobrança conjunta de contas com as operadoras locais e acordos com

operadoras de cartão de crédito e programas de milhagem de companhias aéreas,

formam um conjunto de ações que explicitam a competição.

Assim como no caso das empresas "espelho" de operação local, a empresa

"espelho" da Embratel venceu o leilão em janeiro de ·1999 e iniciou suas

operações em Janeiro do ano seguinte. No entanto, devido a natureza do serviço

não existe a dependência das conexões diretas às casas dos usuários, a chamada

"the last mile" a dependência é de que se tivesse interconexão com as operadoras

nacionais e internacionais.

Quanto a importância das interconexões é de se ressaltar que o serviço a ser

prestado pela operadora, neste caso específico de longa distância, só terá valor

quanto maior o número de usuários passíveis de comunicação. Portanto uma

política regulatória que previna que as operadoras locais de adotarem práticas

excludentes, como criar barreiras artificiais, dificultando ou impondo preços

discriminatórios que gerariam custos adicionais aos concorrentes, é

imprescindível. A interconexão é de fundamental importância para o sucesso do

modelo de concorrência, do que decorre a preocupação com a propriedade

cruzada, que poderia dificultar a implantação do modelo. Como veremos a seguir,

a abertura do mercado das comunicações, em 2002, irá permitir uma nova

dinâmica competitiva, permitindo que as operadoras estejam presentes nos três

mercados", Local, LON e LOI, independente da sua área de atuação.

De qualquer forma é importante notar que verificou-se, entre agosto de 1994 e

julho de 2000 uma redução das tarifas de telefonia fixa, calculados pela cesta

31 Cumpridas exigências, seja pelas empresas presentes seja pelas empresas entrantes.
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básica de serviços (anexo 12), em termos reais, e absolutos no caso das

chamadas LOI, apesar das recomposições tarifárias de 95 e 97 (anexo 03).

Comprovando que, ainda que no período analisado as variações não decorrem

exclusivamente de processos competitivos, já há uma indicação que é possível

uma redução em ambiente mais competitivo.

14.3. Telefonia Celular

Contrariamente ao mercado de telefonia fixa, no caso dos celulares antes de

serem privatizadas as empresas regionais de telefonia foram expostas a

concorrência. Embora este fator possa não parecer preponderante o fato é que

diferentemente das operadoras "espelho" de telefonia fixa, que detém entre 11 e

15% do mercado, as operadoras de celular já apresentam "markef shares" entre

30 e 35%, dados de dezembro de 2001.

o fato de terem entrado em operação antes das empresas regionais terem sido

privatizadas permitiu que as empresas da banda B começassem a atender a

demanda antes da ampliação das redes das regionais privatizadas. Como vimos

anteriormente as então estatais tinham muita dificuldade para captar recursos

necessários à ampliação da rede.

Antes mesmo da privatização das estatais de telefonia móvel, a entrada dos

operadores da banda B ampliou a competição que resultou numa ampliação muito

grande, e rápida, da rede instalada de telefonia celular, a tele-densidade subiu de

3,5% em 1988 para 15,2% em junho de 2001 e 17,5% em dezembro do mesmo

ano. Característica interessante é que até outubro de 1998 a telefonia móvel era

100% constituída de acessos pós-pagos, no entanto em julho de 2001, portanto

três anos depois, os acessos pré-pagos representavam 64% do total.
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A ampliação da rede não veio isoladamente, houve também redução significativa

das tarifas de habilitação e uso, bem como do próprio preço dos aparelhos e

melhoria de qualidade dos serviços.

A melhoria dos serviços é decorrente de ação específica do órgão regulador que,

assim como para a telefonia fixa, determinou, assinando um protocolo com as

operadoras, nove índices de avaliação e melhoria do sistema: taxa de

reclamações, queixas de congestionamento, atendimento dos "call centers", taxa

de resposta do usuário, atendimento ao público, número de contas com

reclamação de erro por grupo de mil contas emitidas, taxa de chamadas

originadas completadas, taxa de estabelecimentos de chamadas e taxa de queda

de ligações.

14.4. Perspectivas de ampliação da competição

Conforme estabelecido pela LGT (Lei Geral as Telecomunicações) a partir de

Janeiro de 2002 o mercado de telecomunicações será aberto a qualquer empresa

que queira prestar serviços de telecomunicações desde que atendidas as regras

para o setor. O modelo de liberalização visa permitir que as concessionárias que

já operam possam expandir sua atuação para outras áreas, assim como permitir o

surgimento de novas operadoras ampliando o ambiente competitivo das

telecomunicações.

Sem licitação, o modelo concessão de licenças prevê o estabelecimento pela

Anatel dos valores destas concessões. Não sendo incluindo o direito de uso dos

CSPs (Códigos de Seleção de Prestadora) e de radio freqüência (recursos

escassos e portanto sujeitos a licitação). O modelo restringe, ainda, a participação

à empresas Brasileiras, com sede e administração no país. Sendo que para as

operadoras que já atuam no país participarão do processo desde que tenham

cumprido as metas de universalização de 2003.
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A abertura do mercado segue a regra básica de autorização para atuação em 70

áreas diferenciadas, sendo três as três áreas originais do PGO (Plano Geral de

Outorgas) e outras 67 em localidades com mais de 200 mil habitantes. A

hierarquia dos serviços obriga a prestação de serviço sempre do nível mais baixo

para o mais alto, na ordem Local, LON e LO!. A autorização da atuação em LON

será concomitante a autorização para atuação em telefonia local, e a LOI,

concomitante as autorizações para telefonia local e LON. O que indica que uma

empresa que tenha nos planos a atuação em LOI, deverá estar apta a fornecer

acessos locais também, portanto ela não poderá se restringir a atuação em LO!.

Espera-se que com este novo desenho a competição seja maior. Nas localidades

com mais de 200 mil habitantes a expectativa da Anatel é um número entre 4 e 8

prestadoras de serviço. Muito embora, o maior alvo de algumas empresas seja o

mercado corporativo e não doméstico, e não somente transmissão de voz, mas

principalmente dados, imagens e Internet de alta velocidade. A evidência disto é o

investimento feito por diversas empresas, que estão pleiteando junto a Anatel

estas licenças, como Embratel, AT&T Latin América, Pégasus, Metrored e

Intercom, no estabelecimento de redes próprias de cabos de fibras óticas, visando

interligar diversas localidades.

A ampliação da competição pelo maior número de operadoras'", ao mesmo tempo

em que se permita as operadoras já detentoras das licenças em vigor operem na

LON inter regiões e em LOI, é um forte indício de que haverá maior competição

setor, permitindo maiores benefícios para a sociedade e maior eficiência no setor

como um todo.

No mercado de telefonia móvel, ainda que a retração dos investimentos

internacionais, devido a crise de 2001 e o embate das operadoras com o órgão

32 Neste grupo incluí-se as operadoras de Serviço Móvel Celular, TV a Cabo ou espelhos, que
poderiam pleitear um STFC, desde que não tenham qualquer tipo de propriedade cruzada com as
concessionárias originais de cada uma das regiões.
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regulador, não tenha permitido a ampliação da competição'", espera-se, com a

abertura de mercados e a operação das outras bandas licenciadas C,D e E que o

mercado fique mais competitivo, em diversos Estados existirão pelo menos 3

operadoras de telefone celular.

Cabe ainda fazer um breve comentário sobre uma questão de inovação

tecnológica, a telefonia IP ou telefonia via Internet, que é uma tecnologia recente e

que está se mostrando extremamente competitiva no mercado de telefonia

interurbana nacional e internacional. O fator de competitividade desta tecnologia

permite, por ser substancialmente mais barata que a tecnologia convencional, a

operação de empresas relativamente menores do que as tradicionais, propiciando

preços mais baixos de suas tarifas ao consumidor.

A despeito da recente discussão jurídica, motivada por ações da Embratel e

Intelig, sobre a irregularidade ou práticas concorrenciais ilícitas destas empresas,

é importante ressaltar que estas empresas podem aumentar a competição no

setor, mas para que se assegure a competição justa elas precisam de tratamento

adequado por parte do órgão regulador. Adequado no que tange a ser uma nova

tecnologia com bases diferentes do mercado tradicional de telefonia de longa

distância.

33 Existe por parte das operadoras resistência à adoção do SMP (sistema móvel pessoal) que
implica entre outras coisas na adoção dos STFC para longa distância de celulares.
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PARTE IV:CONCLUSÃO

"No judge - and no law maker, regulator or

economist - can foresee the future in an industry

changing as fast as telecommunications. This is

why competition rather than officials and

bureaucrats, should determine its evolution.

Gary S. Becker - The Economics of Life. McGraw HiI/, 1996.

Nenhum outro setor da economia apresentou mudanças tão grandes e de forma

tão rápida, nos últimos 20 anos quanto o das telecomunicações. Estas mudanças

foram decorrência principalmente dos avanços tecnológicos na áreas de eletrônica

digital e computação. Isto fez com que em determinadas atividades do setor, por

exemplo, as chamadas internacionais de longa distância, o nível de competição

aumentasse significativamente.

Até dez ou quinze anos atrás se entendia a industria das telecomunicações como

um monopólio natural, de fato a necessidade da rede cabeada local e a falta de

regulamentação ou regras para a interconectividade das redes de grande porte,

tornava economicamente inviável a entrada de competidores, dando a esta

indústria todas as características do monopólio natural. Ao longo dos anos a

regulamentação e criação de regras de interconectividade possibilitaram a

competição nas chamadas de longa distância, ainda que a competição na

telefonia local continuasse bastante limitada.

Num monopólio natural uma única firma consegue suprir o mercado com um

determinado bem ou serviço, a um custo menor do que supririam duas ou mais

firmas. O monopólio natural decorre do fato que nestas indústrias existem

economias de escala significativas em relação ao nível de produção. No caso das

telecomunicações a tecnologia não só quebrou estas barreiras como ampliou a

possibilidade de competição em todos os níveis da prestação de serviço.
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Além disto, a tecnologia proporcionou a possibilidade de economias de escopo,

compartilhando o uso de redes, tanto de cobre quanto de fibras óticas, ainda que

com diferenças de desempenho, entre transmissão de voz, dados, Internet e

imagem. O que abre um leque grande de oportunidades tanto de serviços a serem

oferecidos quanto de competição.

Como conclui SHARKEY (1982): "Quite clearly the industry has many of the

characteristícs of a natural monopoly. At the same time, changing technology is

expanding the boundaríes of the industry and blurring the dístinctíons between

communicatíons and ínformation processing. Certainly under the broadest

definitíon this evolving industry is not a natural monopoly"

Numa industria em tal transformação tecnológica, o monopólio natural deixou de

existir e as possibilidades de competição são significativas o que permite imaginar

que o mercado poderia se auto regular num ambiente competitivo, propiciando a

melhor alocação de recursos.

Num mercado livre ideal e auto regulado pelo sistema de preços, poderíamos

imaginar que, na ausência da regulação de mercado, a melhor alocação de

recursos poderia ser conseguida juntamente com o maior produto possível. Porém

mesmo numa Economia Capitalista, o mercado é somente uma das variáveis

pelas quais a sociedade toma decisões, aloca recursos, determina valor, mantém

o tecido social e conduz as relações humanas.

Como indica Robert Kuttner em Everything For Sale: "A basical/y capítalist

Economy system ís cfearfy superior to command economy. But the natíons where

markets have the freest reín do not invaríabfy enjoy the most refíabfeprosperity, fet

afone the most attractive socíety".

Desta feita, ainda que a abertura de um mercado mais competitivo em

telecomunicações pudesse assim ensejar uma alocação de recursos ótima, não
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garante a sociedade a apropriação deste benefício. Isto por si só já justificaria a

regulação do mercado, porém, além disto a ausência de um agente regulador, em

um mercado em tão rápida transformação, dependente de transformações

tecnológicas e ao mesmo tempo de estruturas físicas, poderia incentivar os

competidores a práticas anticompetitivas, o que geraria uma pior alocação de

recursos, reduzindo o produto total.

Dentre os objetivos da regulação de mercado destaca-se a defesa e promoção da

concorrência justa. Em um mercado no qual as mudanças tecnológicas podem

alterar rapidamente as condições de competição no mercado podendo levar a uma

estrutura de mercado inadequada, justificasse a existência de tal órgão.

Porém, ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo, o agente regulador precisa estar

apto a identificar as mudanças tecnológicas e da dinâmica do mercado que regula

para que possa permitir que a evolução tecnológica e a regulamentação fomentem

o desenvolvimento e o bem estar da sociedade, via aumento da competição, de

forma dinâmica e continua.

A adequação do instrumento regulador é importante para que o efeito de suas

políticas não seja inverso. VISCUSI et al/. (1997) levantam ainda outros aspectos

inerentes a regulação que podem prejudicar ou retardar a ampliação da

competição: "Unforfunately, there are obstacles inherent in the bureaucratic

structure of a regulatory agency that can impede deregulation even when it is

required. Historícal/y, regulatory agencies appear to be resistant to major changes

in industries they control. Though deregulation might be optimal from society's

perspective, it might not be optimal from a regulator's perspective"

Os agentes reguladores precisam, portanto, ao mesmo tempo estar expostos a

pressão da sociedade e estar aptos tecnicamente e, principalmente,

materialmente para o desempenho de suas funções. Isto para que possa ser

minimizado o risco de captura.
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Quanto ao risco de "captura" a justificativa para tal preocupação é que, segundo

GESNER OLIVEIRA (1998) "a experiência regulatória dos países maduros revela

uma elevada probabilidade de 'captura' das agências regulatórias pelos

segmentos que deveriam ser regulados. Independentemente de problemas éticos,

verificou-se elevada propensão dos 'regulados capturarem os reguladores' em

virtude de insuficiência de recursos e informação adequada por parte da agência

comparativamente às empresas privadas e pela identidade de interesses e cultura

profissionais entre os técnicos especializados da agência e o segmento regulado".

No caso Brasileiro a falta de tradição em ambientes de concorrência no Brasil é

uma agravante. Há casos isolados, mas a maioria da industria se instalou e se

desenvolveu sob regimes ou monopolistas ou oligopolistas, ou simplesmente

protegidos da competição, principalmente externa. A inserção da competição no

mercado Brasileiro é recente, e num mercado, pouco maduro que pode, por

mudanças ou restrições tecnológicas, restringir a concorrência e a maximização

do bem estar econômico é importante que exista um órgão regulador que promova

ações que possam: maximizar o bem estar do consumidor via melhora da

eficiência alocativa, distributiva, produtiva e também via melhora da qualidade e

universalização dos serviços.

O histórico Brasileiro não é favorável no que tange a maximização do bem estar

da sociedade, quando isto envolve a produção de bens em ambientes não

competitivos. Sempre prevaleceram os interesses de setores da sociedade, ou

estritamente políticos, que na maioria das vezes não representavam os interesses

da sociedade como um todo.

Justifica-se, portanto, por todos os motivos e resultados apresentados, tanto a

regulamentação do setor de telecomunicações no Brasil quanto a existência do

órgão regulador, contrariamente ao argumento citado no início deste capítulo.
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A existência de um órgão regulador que possa indicar qual o caminho para a

concorrência justa que permita a melhor alocação de recursos e o melhor nível de

produção possível com a melhor qualidade e o menor preço é muito importante

para a manutenção da estabilidade econômica e garantia das bases para o

desenvolvimento sustentado.

Ainda, face aos resultados obtidos até Dezembro de 2001 é possível afirmar que o

modelo de desenvolvimento para o setor desenhado em 1995, ainda que careça

de ajustes cumpriu a sua função neste período.

Conforme foi demonstrado ao longo deste trabalho, a universalização dos serviços

aumentou, a qualidade melhorou, os preços caíram e o ambiente competitivo está

instalado. A continuidade das melhorias depende do órgão regulador ser capaz de

adaptar as regras da concorrência às novas tecnologias e seus impactos sobre o

mercado, e ser capaz de interpretar as ações e práticas dos agentes econômicos

em questão.
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Anexo 01
Planos de Investimento - Valores Por Projeto em Bilhões de R$

Programas 1995 1996 1997 1998 1999 95-99 00-03 Total % Total

Redes de Acesso 1,53 273 3,50 3,00 2,65 13,41 9,30 22,71 25,0%

Redes de Interligação 0,84 1 38 2,15 2,12 2 11 8,60 9,15 17,75 19,6%

Redes Básicas 1,77 2,96 4,96 4,58 438 18,65 18,51 37,16 41,0%

Redes Especializadas 037 064 1 33 1 19 1 11 464 407 871 96%
Sistema Integrado de Gestão e Apoio 0,21 0,37 0,59 0,55 0,53 2,25 2,16 4,41 4,9%

Totais 4,72 8,08 12,53 11,44 10,78 47,55 43,19 90,74 100,0%
-Fonte: Anatel (PASTE: 1997)



Anexo 02
Metas de Acessos Instalados

Serviço I Acessos 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2003
Telefonia Fixa x 1000 13,3 14,6 16,5 19,5 22,7 26 40

Telefonia Móvel x 1000 0,6 1,4 2,7 6 9,1 12 23
Fonte: Anatel (PASTE 1997)



Anexo 03

Serviço Reajuste em Nov/1995 Reajuste em Abr/1997

Assinatura Mensal Residencial 514% 270%

Assinatura Mensal Comercial 80% 60%

Minuto Local 80% 61%

Minuto Interurbano 22% -32%

Reajustes tarifários

Fonte: VVOHLERS e CROSSETTI (1997)
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Anexo 04
Planos de Investimento - Em Serviços de Telecomunicaçõles em Bilhões de R$

Programas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 00-03 04-05 Total % Total

Serviços Fixos 11 80 9,90 8,80 7,70 7,20 6,80 38,20 14,00 52,20 465%

Serviços Móveis 420 5,50 6,40 7,00 7,40 7,80 23,10 15,20 38,30 341%
Servicos de Comunicação de Massa 300 360 350 380 390 390 1390 780 21 70 193%
Totais 19,00 19,00 18,70 18,50 18,50 18,50 75,20 37,00 112,20 100,0%

Fonte: An ate I PASTE 2000/2005
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Anexo 05
Etapas Básicas da reforma das Telecomunicações:

ETAPAS OBSERVAÇOES
1.Lei Mínima e Concorrência Consulta pública das normas para concorrência dos serviços de telefonia celular, iniciadas
na Telefonia Celular em agosto de 1996 e finalizadas em dezembro do mesmo ano. Publicação dos editais de

concorrência no início de 1997 e aberturas das propostas a partir de maio.

2.Lei Geral e Orgão de Apresentação pelo executivo em dezembro de 1996, discussão pelo legislativo no 1°
Regulamentação semestre de 1997 e estabelecimento da legislação complementar no 2° emestre de 1997.

3.Reestruturação do Sistema Aglutinação das empresas-pólo em três empresas regionais (Telesp I Tele Centro Sul e Tele
Telebrás Norte I Nordeste I Leste).
4. Privatização das Empresas Após a reestruturação serão privatizadas as três empresas regionais, a Embratel e nove
do Sistema Telebrás empresas operadoras de telefonia celular pública (a serem constituídas de forma

independente) totalizando 13 operadores a serem desestatizadas.
5.Concorrência na Rede Somente após a privatização e a aprovação do plano de outorgas (inclui a re-divisão das
Básica (longa distância e áreas operacionais) seria dado o início efetivo à introdução da concorrência de longa
serviço Local) distância e serviço local; poderá haver um pequeno período monopolista para as operadoras

das regiões menos desenvolvidas.
Fonte: Infra-Estrutura: Perspectivas de reorganização - Telecomunicações -IPEA - Wohlers de Almeida e Crossetti
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Anexo 06
Disparidade de densidade telefônica regional - por grupo de 10100habitantes

1994 1999 2005 (Previsão)
Estado com Maior Densidade 252 335 523
Estado com Menor Densidade 24 47 150
Rela~ão ~emvezes~ 105 7 1 35
Fonte: Anatel
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Anexo 07

Dívidas Receita cf Moeda Moeda
Governo Empresas Total % total Transferidas Moedas Corrente "Podre"
Geisel - Figueiredo 38 0,700 2,61% - 0700 0700 -
Fernando Collor 18 5,371 20,06% 1,356 4015 0,049 3,966
Itamar Franco 15 6,503 2429% 1,910 4,593 1 590 3,003
Fernando H. Cardoso 23 14,201 53,04% 4,853 9348 7457 1,891
I(Dados Parciais até 1997)
Totais 94 26,775 100,00% 8,119 18,656 9,796 8,860

Olvidas Receita cf Moeda Moeda
Transferidas Moedas % Corrente % "Podre" %

Governo % total % do Total do Total Moedas Moedas
Geisel - Figueiredo 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Fernando Collor 100,00% 25,25% 74,75% 1,22% 98,78%
Itamar Franco 100,00% 29,37% 70,63% 34,62% 65,38%
Fernando H. Cardoso 10000% 34,17% 65,83% 79,77% 2023%

I (Dados Parciais até 1997)
Totais 100,00% 30,32% 69,68% 52,51% 47,49%



Anexo 08
INDICADORES DE DESEMPENHO 1998 2000 2001

Jul. Dez. Dez. Dez.-Real Dez.Meta Status Varo

Acessos Fixos Comutados Instalados Mil 20.244 22.132 38.340 47.788 40.500 Meta Cumprida 18,0%

Acessos Fixos Comutados em serviço Mil 18.323 19.987 30.926 37.430 N.D. N/A
Telefones de uso público (TUP) em serviço Mil 547 589 909 1.378 1.080 Meta Cumprida 27,6%

Solicitação de reparo p/ 100 acessos do STFC % 4,08 4,63 3,14 3,00 2,50 Meta Não Cumprida 20,0%

Solicitação de reparo de TUP p/ 100 telefones
em serviço % 23,19 20,71 10,52 9,00 12,00 Meta Cumprida -25,0%

Reclamação de erro em cada 1.000 contas Unidade 9,94 9,12 2,72 1,85 3,00 Meta Cumprida -38,3%

Tx de obtenção do sinal de discar, com tempo
máximo de espera de 3 segundos % 98,61 99,23 99,42 99,81 98,00 Meta Cumprida 1,8%

Tx de chamadas locais originadas e
completadas % 57,37 57,55 63,29 66,95 65,00 Meta Cumprida 3,0%

% 53,60 57,45 59,96 65,13 65,00 Meta Cumprida 0,2%

Taxa de Digitalização da rede local % 67,60 73,17 92,55 97,16 75,00 Meta Cumprida 29,5%

Tx de chamadas completadas p/ serviços
c/atendimentos em até 10 segundos % 76,63 67,35 96,03 97,31 93,00 Meta Cumprida 4,6%

Pulsos registrados no mês Mil 5.347 5.785 7.143 8.078 N.D. N/A
Minutos tarifados nacionais no mês Mil 2.450 2.843 3.126 3.517 N.D. N/A

Força de Trabalho - total Mil 86.793 83.137 157.272 151.137 N.D. N/A
Aceso fixo em serviço por habitantes % 11 48 1:2,31 18,62 22,10 N.D. N/A
Telefonia movei - acessos em serviço Mil 5.600 7..400 23.188 28.745 29.200 Meta Não Cumprida -1,6%

Fonte: Anatel
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Anexo 09 1998 2000 2001
INDICADORES DE DESEMPENHO -11 Jul. Dez. Dez. Dez.-Real
Ociosidade Terrninais Instalados - Total Mil 1.921 2.145 7.414 10.358
Ociosidade Terminais Instalados - % Total 9,49% 9,69% 19,34% 21,67%

Pulsos por teminal em uso Mil 0,29 0,29 0,23 0,22

Pulsos por teminal em uso - variação -0,82% -20,20% -6,56%

Minutos Tarifados no mês por teminal em uso Mil 0,13 014 0,10 009
Minutos Tarifados no mês por teminal em uso -
variação 6,38% -28,94% -7,04%
Total de terminais (STFC+ TUP+M6veQ 26.391 30.121 62.437 77.911
rr otal de 1ermmais por funcionaria ao setor 304 362 397 515

.Fonte: 1abela criada pello autor com base dados tabela Anatel
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Anexo 12

Uso
Cesta a Valores Cesta a Valores de

Correntes Junho/2000
Mês I Acesso Assinatura Variação IGP-OI Variação
Ano Residencial

Pulso Min LON Min LOI R$ Em R$ Em
relação relação
Aqo/94 Aqo/94

ago/94 R$ 1.11763 R$ 0,44 R$ 0,02000 R$ 0,18000 R$ 1,84680 R$ 51,91 0,00% 100,000 R$ 96,74 0,00%
dez/94 R$ 1.117,63 R$ 0,44 R$ 0,02000 R$ 0,18000 R$ 1,52950 R$ 51,59 -0,62% 106,720 R$ 90,09 -6,87%
dez/95 R$ 1.117 63 R$ 2,70 R$ 0,01900 R$ 0,18000 R$ 1,52950 R$ 53,65 3,35% 123,187 R$ 81,16 -16,10%
dez/96 R$ 1.118,63 R$ 2,70 R$ 0,03600 R$ 0,22000 R$ 1,52950 R$ 60,32 16,20% 134,689 R$ 83,46 -13,73%
mai/97 R$ 300,00 R$ 5,76 R$ 0,00580 R$ 0,20323 R$ 1,08346 R$ 4324 -16,70% 140229 R$ 5746 -40,60%
dez/97 R$ 81,00 R$ 10,00 R$ 0,00580 R$ ° 18000 R$ 1,08346 R$ 39,51 -23,89% 144765 R$ 50,86 -47,42%
abr/98 R$ 50,00 R$ 10,00 R$ 0,00580 R$ 0,18000 R$ 1,08346 R$ 3865 -25,54% 146,211 R$ 49,26 -49,08%

R$ 5000 R$ 1000 R$ 000580 R$ ° 18000 R$ 1 08346 R$ 3865 -2554% 147231 R$ 4892 -4943%
jul/99 R$ 5467 R$ 11 77 R$ 006116 R$ ° 18983 R$ 1 10142 R$ 420O -1909% 162253 R$ 4824 -5013%

dez/99 R$ 54,67 R$ 11 77 R$ 0,06116 R$ 0,18983 R$ 1,10142 R$ 42,00 -19,09% 176,647 R$ 44,31 -54,20%
jun/OO R$ 54,67 R$ 14,11 R$ 0,06550 R$ 0,21246 R$ 1,10142 R$ 46,43 -10,56% 186,353 R$ 46,43 -52,00%

Variações de Tarifas no plano Real da Cesta Típica Residencial

FONTE:ANATEL

Cesta Típtica: (i) amortização da habilitação I autofinanciamento em um período de 36 meses (utilizado na fórmula paramétrica de
reajuste) para obter-se o custo mensal do acesso ao serviço; (ii) um consumo mensal de 200 pulsos excedentes no período de 1994 a
junho de 2000 e 190 pulsos excedentes em julho de 21000,em virtude do aumento dia franquia mensal do assinante residencial no último
reajuste; (iii) 81 minutos de longa distância nacional; (iv) 1 minuto de longa distância internacional e (v) assinatura básica.
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Anexo 13

Descrição Observação
Bem-estar do consulidor

Situação na qual se realiza o maior volume de

Maior eficiência alocativa transações econômicas com, com a geração de

maior renda agregada possível.

Capacidade de redução, pela concorência ou pela

Maior eficiência distributiva regulação, da apropriação dos excedentes
econômicos por parte do produtor.

A utilização da planta instalada com o máximo de

Maior eficiência produtiva rendimento e menor custo, dada a estrutura de

mercado.

Melhora da universalização e qualidade dos Aumento do acesso da socidade aos serviços,

serviços prestados com qualidade e preços justos

Interconexão entre os diferentes provedores Interoperabilidade da rede pública

Segurança e Proteção ambiental

Definição das regras da concorrência
Quais mercados serão abertos; quantos
concorrentes; competição justa; estrutura tarifária

Segurança e Proteção ambiental

Objetivos da Regulação

Fonte: GIAMBIAGI E ALÉM (2000)
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Anexo 15
Região I 0lperadora TIPo Valor Comprador País Pro Mínimo Agio

Tele Norte Leste Fixo 3.434.000 Andrade Gutierrez Brasil 3.400.000 1,00%

Centro Oeste Celular 440.000 soüce Brasil 230.000 91,30%

Brasil Subtotal 3.874.000 17,66% 3.630.000

TelemiQ Celular 756.000 Oppportunity / Telesystem Brasil / Canadá 230.000 228,70%
Norte Celular 188.000 Oppportunity / Telesystem Brasil/Canadá 90.000 108,89%
Brasil I Canadá Subtotal 944.000 4,28%

Tele Centro Sul Fixo 2.070.000 ocoportunitv / Telecom Italia Brasil/Itália 1.950.000 6,15%
Celular 700.000 Globo / Bradesco / Bitel Brasil/Itália 230.000 204,35%

Nordeste Celular 660.000 Globo / Bradesco / Bitel Brasil/Itália 225.000 193,33%
Brasil/Itália Subtotal 3.430.000 16,66%

Brasil I Canadá I Itália Subtotal 4.374.000 19,83%

Telesp Participações Fixo 5.783.000 Telefonica Espanha 3.520.000 64,29%
Tele Sudeste Celular 1.360.000 Telefonica Espanha 570.000 138,60%
Leste Celular 428.820 Iberdrola / Telefonica Espanha 125.000 243,06%

Subtotal 7.671.820 3433%

Embratel Longa Dist. 2.650.000 MCI EUA 1.800.000 47,22%
Subtotal 2.660.000 12,01%

Telesp Celular 3.588.000 Portugal Telecom PortuQal 1.100.000 226,18%
Subtotal 3.688.000 16,27%

TOT AL SISTEMA TELEBRAS 22.067.820 17.100.000 28,99%



Anexo 16

Comilcs

Superintllndente Ex!!cuthl'o
(SUE)

Superlntendêncla
de Administração

Geral (SltD)

Fonte: Anatel


