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2.1.3. Do Código à Nova República (1962 a 1985)
2.1.3.1. Aspectos políticos, econômicos e sociais
2.1.3.1.1. Governo João Goulart - 1961 a 1964
Tendo Jânio renunciado ao cargo, de acordo com os preceitos constitucionais,
competia a seu vice assumir automaticamente o posto. Jango, na data da renúncia de Jânio,
estava chefiando uma Missão comercial brasileira na República Popular da China, o que
facilitaria os propósitos golpistas.
Todavia, as coisas não se passaram de modo tão simples assim. Jango era mal visto,
principalmente pela direita militar e pelos extremistas da UDN, pela sua linhagem varguista e
por seu trânsito nos meios sindicais. Era dificil aceitar a substituição de um presidente com
perfil conservador por um velho inimigo ligado ao PTB. Teve início, então, uma articulação
de golpe para alijar a esquerda de vez do poder.
Como medida imediata, o Congresso, ao aceitar a renúncia, nomeou o Presidente da
Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzili, presidente provisório do Brasil. Além de greves que
aconteciam em apoio à Jânio, aconteciam manifestações contra a embaixada dos Estados
Unidos, e jornais O Globo e Tribuna da Imprensa. Slogans tipo "Liberdade, Jânio sim,
Lacerda não", eram pronunciados. Militares legalistas intervieram redigindo manifesto de
repúdio às intenções golpistas, dirigido contra os ministros militares.
No Congresso, foi rejeitada a proposição de impedimento da posse, com a decisão
complementar de mudança do regime presidencialista para parlamentarista. Os que
advogavam o golpe, contudo, não desistiam.
O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cunhado de Jango fechou aliança
com o comandante do IH Exército, em defesa da legalidade e ocupou militarmente emissoras
de rádio do estado (104) formando a "Rede da Legalidade".
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Diante dessa disposição de resistência militar, os idealizadores do golpe acabaram por
desistir. No dia 10 de setembro, João Goulart desembarcava em Porto Alegre, procedente do
Uruguai.
Para solucionar a grave crise política que se instalara com a renúncia de Jânio e,
também, para afastar a possibilidade de uma guerra civil envolvendo partidários e contrários à
posse do vice-presidente João Goulart, o Congresso aprovou a reforma constitucional que
instituiu o parlamentarismo. A emenda estipulava que:
um presidente, eleito pelo Congresso, nomearia um premler com a
aprovação da Câmara dos Deputados; o premier, como presidente do
Conselho de Ministros (gabinete), desempenharia os poderes executivos
anteriormente exercidos pelo presidente;
os vetos presidenciais da legislação poderiam ser anulados pelo voto de 2/3
de ambas as casas do Congresso;
todas as leis assinadas pelo presidente requeriam o endosso do premier e do
chefe do órgão governamental em questão;
o presidente teria o poder de dissolver o Congresso depois de uma série de
votações não-sigilosas, mas precisaria convocar eleições congressionais no
prazo de 90 dias após a dissolução do Congresso; o antigo Congresso
permaneceria até a realização das referidas eleições;
o presidente poderia ser impugnado pelos seguintes crimes:
tentar restringir os poderes institucionais dos governos federal ou
estaduais;
procurar limitar as liberdades individuais; e
arriscar a segurança interna.
um plebiscito seria realizado em 1965 para determinar se convinha
continuar com a nova forma de governo parlamentar ou voltar ao
presidencialismo.
a) Reforma constitucional- Parlamentarismo
Aprovada a emenda constitucional n° 4, no dia 2 de setembro, João Goulart tomou
posse no dia 7 de setembro de 1961. Mesmo não tendo mandato parlamentar, Tancredo Neves
foi nomeado primeiro ministro, premier e tomou posse dia 8 de setembro de 1961. Ficou nove
meses na função acumulando a pasta da Justiça.
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Nomeados os ministros, Virgílio Távora foi designado Ministro da Viação que era
quem tratava dos assuntos relacionados às comunicações e serviços postais. Era dada
continuidade à política externa, de caráter independente, do Brasil; reatamento com a URSS e
apoio à Cuba, que acabou excluída na OEA. Não houve condição de reatamento com a China
Popular, tendo em vista as pressões internas.
Em abril de 1962, Jango viajou para os Estados Unidos para contornar a questão do
apoio brasileiro à Cuba e negociar a desapropriação da Companhia Telefônica Nacional,
subsidiária da International Telephone & Telegraph (lTT), realizada pelo governador do Rio
Grande do Sul, Leonel Brizola, em fevereiro de 1962. Goulart também tentou obter a garantia
dos EUA de uma política mais flexível por parte do FMI face à questão da dívida externa
brasileira.
A situação social no país estava tensa e a esquerda, querendo se posicionar neste
cenário, exigia reformas estruturais enquanto os conservadores procuravam se unir para evitar
mudanças no direcionamento dos seus interesses fundamentais. Neste clima o Presidente João
Goulart partiu para a aplicação de um programa de reformas em diferentes áreas.
O que se denominou Reformas de Base, definia regras e novos rumos, atingindo as
áreas sindical, educacional, bancária, constitucional, eleitoral, tributária, agrária, entre outras e
se constituiria na questão mais polêmica e uma turbulenta área de atrito no confronto político
de seu governo. Particularmente a reforma agrária, questão que já fora objeto de freqüentes
pressões da esquerda, foi a que estabeleceu o maior confronto de interesses neste caso, entre o
movimento camponês e os latifundiários.
O núcleo da pressão pelas reformas tinha origem em setores fora do Congresso j á que
em um grande número de questões, os próprios partidos políticos não tinham posição clara e
definida e advinha da Central dos Geral dos Trabalhadores (CGT), dos sindicatos, do meio
estudantil e outros que, entendendo o governo Goulart como fraco, passaram a desafiar a sua
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capacidade de controle político e estabelecer condições favoráveis à uma possível revolução
socialista.
A experiência com o parlamentarismo não deu certo já que havia sido concebida como
mera ferramenta para evitar a guerra civil. Para prosperar, esta forma de governo, carecia de
partidos políticos organizados, e eles não estavam. Adicionalmente, a grave crise econômica
em nada contribuía para a eficácia do funcionamento deste regime de Gabinete.
b) Queda do gabinete - Plebiscito
Em junho de 1962 caiu o Gabinete do Primeiro Ministro Tancredo Neves. Para
resgatar o regime, ainda se fez duas tentativas que se mostraram inóquas e imediatamente
iniciaram-se os debates e a campanha pelo retomo ao presidencialismo.
Decidiu-se pela realização de uma consulta popular, através de um plebiscito, que se
realizou no dia 6 de janeiro de 1963. Por esmagadora maioria, foi aprovado o fim do
parlamentarismo e Jango voltaria então a dirigir o país com a verdadeira força que o regime
facultava.
Com a cristalização das idéias das forças populares, os interesses do capital
internacional sentiam-se ameaçados e acuados pela postura de grupos radicais que colocavam
em perigo as bases do capitalismo no país. Era cada vez mais intensa a pressão pela realização
das Reformas de Base, contra a vontade das elites empresariais, burocráticas e militares, que
se organizavam em tomo de Instituições criadas para estudar e eventualmente combater, o que
viesse de encontro aos seus ideais.
Neste clima de confronto entre ideologias, o ano de 1963 foi marcado por uma forte
tensão social pontuada por várias crises. Direita e esquerda se debatiam, de forma cada vez
mais intensa, na discussão das reformas sem que o governo conseguisse exercer qualquer
controle sobre a situação.
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Entre os confrontos mais significantes, dois marcaram a gravidade do momento e
serviram para revelar a realidade do clima que existia na ocasião: o dos sargentos das três
armas, que pleiteavam melhorias salariais e condições de trabalho e se revoltaram ao não ver
suas reivindicações atendidas e o da discussão entre Brizola e o General Murici que se
agrediram verbalmente em Natal. A ebulição aumentou e os militares tentaram, mas lhes foi
negado pelo Supremo, direitos políticos.
Carlos Lacerda, empregando vigorosamente os meios de comunicação, especialmente
a televisão, vinha atuando fortemente como uma voz decisiva no esforço para derrubar o
governo, tendo inclusive concedido uma entrevista a um jornal americano que foi considerada
ofensiva à imagem do Brasil. No mesmo período, eclodiu uma agitação no campo e o
Congresso rejeitou a desapropriação de terras sem indenização prévia.
A decisão de interromper o tronco de microondas Rio-Brasília, tomadas pelo diretor
da então Companhia Telefônica de Minas Gerias, atuando sobre a repetidora de Belo
Horizonte, de alguma forma, contribuiu para que o governo da época perdesse, em parte, o
controle da situação.
A radiodifusão teve também um papel relevante para a formação da consciência da
classe média de que o governo João Goulart enveredava para o caminho da subversão da
ordem democrática e que se tornava imperiosa a sua queda.
Este cenário já indicava um Jango enfraquecido e em outubro ele decidiu solicitar ao
Congresso a decretação do estado de sítio para tentar restabelecer a ordem mas o Congresso
se recusou atendê-lo.
c) Manifestações populares e a queda de J ango
O povo, sentindo a falta de apoio do Legislativo às reivindicações do Executivo,
atuava no sentido de aumentar as greves. Ante a evidente má vontade do empresariado em
cooperar com o sucesso do Plano Trienal e com o combate à inflação, o operariado se
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manifestou recusando assimilar as perdas salariais. Já no final de 1963, agravava-se ainda
mais o quadro de confronto, culminando com os proprietários de terras pegando em armas
para enfrentar a reforma agrária.
As Reformas de Base, como originalmente concebidas, não avançavam e J ango,
pressionado pela esquerda e desafiado pela direita, decidiu lançar mão de decretos para
agilizar o processo. O presidente, para angariar apoio popular, anunciava estas medidas em
praça pública. Por questão de segurança, contava e confiava no apoio da parte do dispositivo
militar e sindical que eram favoráveis às reformas.
Em uma dessas manifestações, no dia 13 de março de 1964, realizou-se o famoso
comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro. Comparecem, entre outros, políticos que
apoiavam J ango e as reformas e os ministros militares. O discurso ganhou ênfase e se
radicalizou perante um público de 150 mil pessoas.
A resposta das alas mais conservadoras da nação a essa manifestação teve lugar em
São Paulo, no dia 19, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e a presença de 500
mil participantes. Além dessa, outras marchas semelhantes aconteceram em Santos e no Rio
de Janeiro.
O ápice do confronto foi atingido e a situação se tomou insustentável quando, no dia
24 de março, o Ministro da Marinha ordenou a prisão de dirigentes da Associação dos
Marinheiros devido à quebra de hierarquia, fruto de declarações radicais por eles prestadas.

À revelia do Ministro da Marinha, Jango optou por interferir e ordenou a soltura dos
dirigentes. No dia 30 de março, João Goulart, pela televisão, anunciou que efetuaria "a
qualquer preço" as reformas prometidas e afirmou estar a oposição "financiada pelas remessas
ilícitas das grandes companhias estrangeiras e pelos latifundiários". Era a gota d'água.
Esgotava-se qualquer possibilidade de resgate da ordem. As relações de Jango com a classe
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média, com o Congresso e, particularmente, com os militares se deterioraram de tal forma que
um movimento veio a derrubá-lo. No 4ia 31 de março de 1964, teve início o golpe.
O general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4a Região Militar em Juiz de Fora
foi o primeiro a se manifestar ao declarar ser aquela cidade a "capital revolucionária do país"
e, imediatamente, deu início à condução de suas tropas em direção ao Rio de Janeiro.
Ao contrário do que era esperado pelos próprios conspiradores civis e militares, não
houve reação organizada. J ango e os seus aliados afirmaram que resistiriam, mas desistiram
do confronto. Várias prisões foram feitas entre elas a do governador de Pernambuco, Miguel
Arraes, em Recife. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, diferentemente de
sua atuação de resistência em 1961, escapou e se exilou no Uruguai, para onde,
posteriormente, no dia 2 de abril, também o presidente João Goulart se dirigiria.
O presidente do Senado, ao declarar a vacância do cargo de presidente, deu posse à
Ranieri Mazzili, presidente da Câmara dos Deputados.
Com a queda de Jango, iniciava-se o ciclo militar que, durante 21 anos, através de
CInCO

presidentes eleitos, indiretamente, pelo Congresso, entre outras iniciativas, exerceu

rigoroso controle sobre a radiodifusão e outros meios de comunicações, fazendo com que esta
deixasse de ter influência na vida política do País. O controle não se exerceu somente na
radiodifusão, o Sistema Nacional de Telecomunicações também viria a ser rigidamente
controlado.

2.1.3.1.2. Governo Castelo Branco - 1964 a 1967 - O ciclo
revolucionário e o regime militar
Nem mesmo as lideranças civis que atuaram para derrubar Jango poderiam imaginar
que o golpe seria aplicado tão rapidamente. João Goulart não havia ainda deixado o país e o
Senado já agilizava a sua substituição.
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Os militares começaram a atuar imediatamente, constituindo o Comando Supremo
Revolucionário. Com Costa e Silva entre eles, ocupando o cargo de Ministro da Guerra,
divulgaram o "Ato Institucional" deixando claro que, a partir dali, o poder seria monopolizado
pelos militares, relegando a um plano secundário os civis, mesmo os que participaram das
lideranças da conspiração, entre eles, Adernar de Barros, Magalhães Pinto e Carlos Lacerda,
este último frustrado, já que era sua intenção chegar ao poder, sucedendo João Goulart.
Através do Ato Institucional n° 1, aprovado pelo Congresso no dia 9 de abril de 1964,
o Comando Supremo Revolucionário recebia plenos poderes executivos para efetuar a
"descomunização" do estado e da sociedade. Imediatamente, através de perseguições à
organizações trabalhistas, ligas camponesas, união de estudantes, partidos de esquerda, entre
outras, deu-se início à aplicação dos poderes excepcionais estabelecidos no ato. Vários
parlamentares foram cassados e juizes, militares e funcionários públicos também foram
atingidos pelas medidas.
O Comando Supremo Revolucionário, diferentemente do golpe de 1937 que instituiu o
Estado Novo, atuou, desta vez, para conduzir um militar à Presidência da República e o
General Castelo Branco foi eleito pelo Congresso, em 11 de abril de 1964, tomando posse
quatro dias depois.
O Presidente Castelo Branco era um militar moderado que se opunha à rigidez dos
chamados "linha dura". Anticomunista, favorável a uma economia liberal, sempre defendeu
os princípios democráticos e entendia que a intervenção autoritária através deste governo de
exceção, deveria ser breve e suficiente, apenas, para resgatar a ordem, recuperar o atraso
social e promover a estabilização político-econômica do país.
Para constituir o seu ministério nomeou para a pasta da Viação, o General Juarez
Távora. Como na época ainda não existia o Ministério das Comunicações, era este órgão que
se encarregava de assuntos relacionados às comunicações e aos serviços postais.
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Desde o golpe, ficara estabelecido que o seu período de governo se encerraria no dia
31 de janeiro de 1966. Indo contra diferentes lideranças civis da Revolução, que pretendiam
se candidatar à presidência, surgiram correntes favoráveis ao continuísmo e uma campanha
foi feita para prorrogar seu mandato mas, ainda assim, a Convenção Nacional da UDN lançou
o nome de Carlos Lacerda, como candidato à presidência.
A "linha dura" se opôs frontalmente às eleições e Carlos Lacerda, constatando que
suas intenções estariam ameaçadas pela oposição dos militares, deu início a uma campanha de
críticas ao governo revolucionário que passou a qualificar de "ditadura militar".
Uma nova emenda constitucional foi aprovada pelo Congresso, no dia 17 de julho,
prorrogando o mandato presidencial de Castelo Branco até 15 de março de 1967. O mesmo
ato marcava eleições para outubro de 1966.
Para demonstrar uma posição de força e sinalizar um controle da situação o governo,
entre outras medidas coercitivas, cassou os direitos políticos do senador e ex-presidente
Juscelino Kubitschek.
a) Política econômica
Os suceSSIVOS problemas que o país vinha enfrentando trazia, como reflexo, um
desajuste da economia e um declínio que se acentuava desde 1962. A nova política econômica
objetivava, prioritariamente, a retomada do crescimento.
Uma das medidas estabelecidas para este fim foi a criação do Ministério
Extraordinário para o Planejamento e a Coordenação Econômica, tendo sido nomeado para o
cargo, Roberto Campos que, junto com o Ministro da Fazenda, Gouveia de Bulhões,
apresentaram, no mês de novembro, o Programa de Ação Econômica do Governo (P AEG).
A busca de investimentos com capital estrangeiro e um programa de estabilização da
moeda, estabeleciam as condições de contorno da linha a ser seguida. Para sua consecução,
priorizava, também, o controle do crédito ao setor privado, a redução dos gastos
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governamentais e uma ação direta sobre os salários. A Lei de Remessa de Lucros, aprovada
pelo Congresso em 1962, foi revogada.
Um novo tratamento, duro e autocrático, foi definido para as relações trabalhistas
quando, em 10 de junho de 1964, foi promulgada a Lei de Greve que emendava a Constituição
de 1946 e definia a chamada Greve Legal. Seus quesitos eram tão restritivos que praticamente
aboliam esse direito.
Uma outra medida, que perdura até os dias de hoje (2002), foi a criação, em setembro
de 1966, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Beneficiando, nitidamente, o
capital, ou seja, as empresas, em detrimento do trabalho, este Fundo, ao mesmo tempo que
acumulava recursos recolhidos das empresas em nome de seus funcionários, extinguia a
estabilidade no emprego após dez anos de serviço, pennitindo uma maior rotatividade da mão
de obra com baixo custo para os empresários, pela redução das indenizações. Além do mais,
este Fundo, administrado pelo governo, facultava a existência de um caixa para ser aplicado
em diferentes projetos.
b) Política externa
Nas relações internacionais, abandonou-se, de vez, a agenda estabelecida por Jânio
Quadros e qualificada como "não-alinhada". As diretrizes da nova política externa deveriam
seguir o binômio "segurança e desenvolvimento" o que significava, na prática, uma opção no
mundo bipolar, através do alinhamento automático com os Estados Unidos e o combate
frontal ao comunismo. De imediato, em 13 de maio de 1964, o Brasil rompeu relações com
Cuba e paralelamente se estreitaram as relações com a Bolívia, com o Paraguai e com os
países do Cone Sul.
Como resultado deste novo, alguns anos depois, já no Governo Geisel e com as
telecomunicações em pleno desenvolvimento, foram assinados acordos internacionais para
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interconexão dos países do Cone Sul através de diferentes modalidades de telecomunicações,
tanto entre seus grandes centros quanto nas áreas de fronteira.
Tendo em vista os fabulosos recursos hídricos das bacias existentes na região sul do
Brasil e a sua potencialidade, assinou-se com o Paraguai a Ata das Cataratas com o
compromisso das partes de proceder a um levantamento de tais recursos visando o seu
aproveitamento energético e a possibilidade de exploração conjunta.
Ainda no governo Castelo e como compromisso estabelecido na sua pauta de relações
exteriores, o Brasil aderiu à Força Interamericana de Paz que interveio na República
Dominicana. Esta atitude causou uma grande controvérsia pois, pela primeira vez na sua
história, o país participava de uma expedição militar com o objetivo de interferir nos rumos de
outro Estado. A mesma atitude, contudo, não foi seguida quando o Brasil, solicitado, se negou
a participar da Guerra do Vietnã.
c) Eleições e Ato Institucional n° 2
As eleições para onze estados foram marcadas para 3 outubro de 1965, porém os
militares da "linha dura" temiam uma reação do eleitorado através do voto já que a população
sofrera uma grande perda no seu poder aquisitivo, perseguições e muitas cassações de
mandatos, fazendo com que a opinião pública fosse desfavorável.
Como era de se esperar, a oposição venceu o pleito em estados importantes levando a
"linha dura" do governo a exigir, agora de forma mais incisiva, a retomada do processo
revolucionário, mesmo que o preço fosse a derrubada do Presidente Castelo Branco.
A forma com que o governo resolveu radicalizar e mostrar uma posição de força
contra a oposição se materializou em 27 de outubro de 1965, quando da decretação do Ato
Institucional n° 2 e os Atos Complementares.
O binômio "segurança e desenvolvimento" foi maximizado, no contexto da Segurança
Nacional, com um brutal reforço dos poderes da Presidência da República e pelas medidas
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que lhe foram outorgadas pelo AI-2, entre elas a que extinguia o leque de partidos políticos
então existentes limitando o seu número a dois e instalando o bipartidarismo.
Para poder disputar novas eleições, agora indiretas e concorrer aos cargos executivos,
as correntes políticas tiveram que se reestruturar e se acomodar a essa nova estrutura, a
situação se filiando à Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e a oposição, ao Movimento
Democrático Brasileiro (MDB).
d) A constituição de 1967
Com a perda das eleições para governador nos estados politicamente mais importantes,
o Governo, como reação, baixou, em 5 de fevereiro de 1966, o Ato Institucional n° 3, o AI-3,
que definia uma das regras mais importantes: a partir daquela data, as eleições para
governador passariam a ser indiretas, ou seja, as assembléias legislativas escolheriam o chefe
do executivo dos estados, através de maioria absoluta. Além disso, caberia a estes
governadores eleitos, a nomeação dos prefeitos das capitais.
Entre os Atos Complementares, o de n° 19 estabelecia o "princípio da fidelidade
partidária", bloqueando, ou pelo menos dificultando, a possibilidade de novas vitórias da
oposição. Como resultado deste princípio, a ARENA acabou saindo vitoriosa, em 1966, nas
eleições para o Congresso e com o suporte que certamente dali viria, o governo decidiu
instalar uma comissão encarregada de estudar e propor o projeto de uma nova Constituição.
No dia 7 de dezembro de 1966, foi baixado o Ato Institucional n° 4, o AI-4,
convocando o Congresso para uma sessão extraordinária na qual se votaria o novo texto
constitucional. Finalmente, no dia 24 de janeiro de 1967, o Congresso aprovava a nova
Constituição que viria substituir a Carta Liberal de 1946.
A nova Carta, independentemente dos Atos Institucionais que já VIgoravam,
aumentava, ainda mais, o poder do Executivo, a quem era atribuída a exclusividade das
iniciativas em projetos de lei sobre segurança e orçamento. No seu corpo, estabelecia
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princípios que, enfraquecendo o princípio federalista, reduzia substancialmente a autonomia
dos estados, centralizando no governo federal a maior parcela do processo de tomada de
decisões.
Com o executivo tendo o Presidente Castelo como sua figura maior, a assessona
passou a ser exercida pelo Alto Comando das Forças Armadas, Estado Maior da Forças
Armadas e Serviço Nacional de Informações.
Visando um maior controle e fiscalização das ações políticas ditadas pelo governo,
entre as medidas contidas na lei, era facultado ao SNI designar seus funcionários em todas as
repartições públicas, empresas públicas, bem como ter acesso aos gabinetes do governo.
Para evitar a veiculação na mídia de informações que poderiam prejudicar as sua
atividades, uma severa Lei de Imprensa foi promulgada pelo governo, o que gerou protestos
dos órgão de comunicação.
Para estabelecer um acompanhamento permanente nas atividades, públicas e privadas,
dos chamados "inimigos internos", a Lei de Segurança Nacional, apesar de contrariar direitos
civis, passou a ser aplicada com maior freqüência.
2.1.3.1.3. Governo Costa e Silva - 1967 a 1969

Apesar do não comparecimento dos parlamentares do MDB, que se abstiveram de
votar, o colégio eleitoral, reunido em 3 de outubro de 1966, elegeu Costa e Silva Presidente da
República e o udenista mineiro Pedro Aleixo. como vice-presidente. Costa e Silva assumiu o
cargo no dia 15 de março de 1967.
Com um perfil totalmente oposto ao de Castelo Branco, considerado um intelectual e
estudioso dos assuntos políticos e que defendia uma política de alinhamento pró-americana,
Costa e Silva, dono de uma imagem de militar competente, com sólida formação, era,
também, conhecido por seu comportamento bonachão e aproveitador das coisas boas da vida,
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trazendo para seu governo idéias nacionalistas e um compromIsso com uma política de
liberalização ("política de alívio").
O ministério escolhido por Costa e Silva era constituído, na sua grande maioria de
militares e técnicos e revelava descontentamento e um certo antagonismo com a política
desnacionalizadora de Castelo. Nenhum nome ligado ao ex-presidente foi mantido na nova
equipe. Como na época não havia ainda o Ministério das Comunicações, o Conselho Nacional
de Telecomunicações (CONTEL), órgão ligado diretamente à presidência, é quem tratava dos
assuntos do setor.
a) Política econômica
A intenção de combater firmemente a inflação e abrir o mercado para o capital
estrangeiro, com um prescrição monetarista ortodoxa imposta pelo FMI ao governo Castelo
Branco, era um fato gerador de enorme desgaste e insatisfação.
Era intenção do governo, através do Ministério da Fazenda, implementar um ágil e
eficaz processo de desenvolvimento econômico através de uma maior oferta de crédito ao
setor privado e do estabelecimento de um vigoroso controle de preços para evitar qualquer
medida que pudesse elevar as taxas de inflação.
Na implementação desta nova agenda econômica, em agosto de 1968, foi criado o
Conselho Interministeriai de Preços (CIP) com a missão de acompanhar o processo de
controle dos preços e punir aqueles que desrespeitassem as diretrizes do órgão.
Em complemento às medidas de controle, o governo indexou os salários tanto do setor
público como do setor privado.
Em busca da elevação das exportações, o governo modificou a legislação, isentando de
IPI e ICM alguns setores, particularmente o de produtos manufaturados.
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b) As relações internacionais
Enquanto o período Castelo Branco priorizava a Segurança na sua plataforma de
governo, Costa e Silva buscava maximizar o vetor do Desenvolvimento, seguindo as idéias
defendidas pelo Ministro da Fazenda, Delfim Neto.
Este redirecionamento do eixo econômico, contudo, se deparou com alguns óbices,
tais como:
- as pretensões monopolizadoras das grandes potências sobre as tecnologias
de ponta, especialmente sobre a tecnologia nuclear;
- a estrutura do comércio internacional favorável aos países desenvolvidos e
desfavorável aos países subdesenvolvidos;
- a expansão do comunismo;
- as pressões internacionais para que os subdesenvolvidos adotassem
políticas de controle de natalidade;
- as tentativas das grandes potências de monopolizar a exploração do espaço
cósmico e do fundo dos oceanos;
- o desejo das corporações multinacionais de dominar o mercado latinoamencano.
Tendo que conviver ou enfrentar estas ameaças, o Brasil passou a adotar uma política
abertamente nacionalista, implementando uma política de nuclearização do Estado brasileiro e
se recusando a assinar o Tratado de Não-proliferação Nuclear (TNP).
Com estas decisões, o Brasil, optou por assinar, tão somente, o Tratado de Tlatelolco,
no México, em que afirmava sua boa vontade em cooperar para a não-proliferação de
artefatos sem, no entanto, deixar de investir em tecnologia nuclear.
Esta decisão provocou uma reação da comunidade internacional, particularmente dos
Estados Unidos, que diminuíram, ainda mais, a já restrita cooperação econômica.
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c) O descontentamento e o recrudescimento das forças de
oposição
A dureza do regIme estabelecido em 1964, vinha provocando manifestações de
descontentamento inclusive em setores que apoiaram a revolução e que foram seriamente
atingidos pelas medidas adotadas pelo governo.
Carlos Lacerda, que governava o estado da Guanabara na época do golpe, em 1965 já
começara a pronunciar-se contra os rumos do governo Castelo Branco. No ano seguinte, em
28 de outubro de 1966, lançou o movimento político, Frente Ampla, defendendo a restauração
do regime democrático. Para compor a Frente Ampla, Lacerda convidou o ex-presidente
Juscelino Kubitscheck que concordou em apoiar a idéia. Após um encontro em Portugal
emitiram uma nota conjunta denominada "Declaração de Lisboa" pelo fim do regime militar e
a volta da democracia ao Brasil. Posteriormente após um encontro com Lacerda em
Montevidéu, João Goulart resolve aderir também à Frente Ampla e, em conjunto emitem nova
nota.
Tanto o governo como os parlamentares da Arena demonstram sua preocupação com a
situação do regime. Os parlamentares resolvem, então, encaminhar um pleito solicitando ao
Presidente Costa e Silva uma revisão da Constituição de 1967 de forma a reduzir o conteúdo
excessivamente autoritário daquela Carta.
Trabalhadores de Minas Gerais e de São Paulo, apoiados por setores da igreja e do
movimento estudantil, resolvem tirar proveito desta situação e decidem, através da greve,
aderir à iniciativa de revisão do modelo vigente. De imediato as forças de segurança
respondem com violenta intervenção e colocam fim ao movimento.
Tirando proveito desta sucessão de confrontos, no ano de 1968 teve início a
rearticulação do movimento estudantil que, através da União Nacional dos Estudantes (UNE),
organizou uma série de comícios relâmpagos e passeatas onde eram reivindicados, entre

265

outros pleitos, o aumento de verbas para as Universidades, solução para o problema de
excedentes do vestibular e anulação dos acordos MEC-USAID, que conduziria à privatização
das universidades públicas.
Na manifestação ocorrida no Rio de Janeiro, no dia 28 de março de 1968, um
estudante foi morto durante a repressão da Polícia Militar, o que provocou uma das mais
sérias reações populares contra o regime militar. A tragédia virou uma bandeira e ao seu
enterro compareceram centenas de milhares de pessoas. Um constrangimento geral tomou
conta de diversos segmentos da sociedade. Estudantes, igreja, trabalhadores e parlamentares,
inclusive a classe média, se mostraram indignados com a violência e a brutalidade que vinha
sendo aplicada na repressão pelas forças de segurança.
d) Ato Institucional nO 5
A tensão e o descontentamento ante a violência atingiram seu climax quando, no dia
29 de agosto de 1968, enquanto alunos da Universidade de Brasília promoviam uma
manifestação, tropas do exército e da polícia invadiam o "campus" e retiravam, à força,
professores e estudantes das salas de aula e dos laboratórios.
As notícias chegaram ao Congresso e trouxe reflexos imediatos através dos
pronunciamentos acalorados e contundentes de diversos parlamentares contra o governo e o
regime militar. Até mesmo uma solicitação de boicote aos festejos do dia da independência, 7
de setembro, data importante para a nação e altamente significativa para as forças armadas,
foi proposta.
Era o que faltava para que a "linha dura" e os segmentos radicais do governo criassem
novas medidas para endurecer ainda mais o combate às manifestações oposicionistas. Isto
veio através do Ato Institucional n° 5, assinado no dia 13 de dezembro de 1968, que atribuía
ao Executivo:
o poder de fechar o Congresso Nacional e as Assembléias estaduais e
mUmClpaIS;
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o poder de cassar mandatos;
o direito de suspender direitos políticos pelo prazo de 19 anos;
o direito de demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade os
funcionários públicos;
o direito de demitir e remover juízes;
o poder de decretar estado de sítio;
o direito de confiscar bens como punição por corrupção;
o poder de suspender o direito de habeas corpus em caso de crimes contra a
Segurança do Estado;
o julgamento de crimes políticos por tribunais militares, sem recurso para os
réus.
Através da aplicação deste instrumento, as forças de segurança deram início a uma
série de prisões de jornalistas e políticos que vinham se manifestando contra o governo,
Juscelino e Lacerda, entre eles.
e) Processo sucessório
Se o governo Costa e Silva já se conduzia na trilha de um regime duro e autoritário, o
AI-5 promoveu mais uma violenta guinada à direita.
Apesar disso, o presidente ainda alimentava a expectativa de cumprir as promessas de
1964, realizando o programa de redemocratização, tanto que estava trabalhando, junto com o
vice-presidente, na preparação da minuta de um novo texto constitucional que deveria
substituir o de 1967. Não deu certo. No meio do percurso, mais precisamente no dia 28 de
agosto de 1969, o Presidente foi vítima de uma trombose, que o incapacitou para continuar no
exercício do cargo. Era natural, e até mesmo o artigo 78 da Constituição de 1967 estabelecia,
que o vice-presidente deveria assumir imediatamente o cargo. Todavia, os ministros militares
não aceitavam a sua presença na Presidência da República e um dos motivos para a rejeição,
foi a sua recusa em apoiar a edição do AI-5.

o

cargo não poderia permanecer vago e como alternativa para governar o país

enquanto Costa e Silva permanecesse enfermo, o Alto Comando das Forças Armadas decidiu
pela formação de uma Junta Militar, constituída pelos três Ministros Militares e legitimada
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pelo Ato Institucional n° 12, o AI-12, como um imperativo da Segurança Nacional.
Paralelamente se estudaria quem poderia ser o substituto do Presidente.
Uma disputa interna, somada à falta de unidade entre os militares, dificultava a
escolha. Com o agravamento do estado de saúde de Costa e Silva e descartada a possibilidade
do seu retomo às suas funções, no dia 25 de outubro de 1969, o Alto Comando decidiu reabrir
o Congresso e apresentar as candidaturas do General Garrastazu Médici para presidente e do
Almirante Augusto Rademaker, para vice. Com a abstenção do MDB, a ARENA acatou a
proposta e elegeu o novo Presidente da República.
Foi declarada a vacância do cargo e o presidente Médici foi eleito, inaugurando um
novo mandato que se estenderia até 15 de março de 1974. Sua gestão foi respaldada por uma
constituição que era, na verdade, a mesma de 1967, com várias alterações que aumentavam,
ainda mais, as prerrogativas autoritárias do poder Executivo.
f) A luta armada
Desde o golpe de 1964 e com o progressivo endurecimento do regime, o PCB foi
perdendo força e credibilidade. junto aos militantes de esquerda. A tese segundo a qual a
oposição devia formar uma ampla frente com o MDB e os sindicatos pareceu a estes
militantes, uma tese reformista, inteiramente inadequada à situação política do país. Para eles
a única saída possível era a resistência armada ao regime, nos moldes da ação revolucionária
cubana, da revolução cultural chinesa e da guerra do Vietnã, modelos de referência para esses
grupos radicais.
Dividida

entre

facções,

com

quadros

rarefeitos

e,

principalmente,

isolada

politicamente, a esquerda armada foi duramente perseguida pelas forças de segurança que
atuavam independentemente das Forças Armadas, embora criados a partir delas.
Os Destacamentos de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa
Interna (DOI-CODI) e o Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), entre outros,
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promoveram uma luta incessante e violenta, desbaratando as redes de oposição armada e
ameaçando todos aqueles que ousavam tecer qualquer crítica ao regime em vigor.

2.1.3.1.4. Governo Médici - 1969 a 1974
Médici era, principalmente, um militar na sua forma de atuar e, diferentemente de seus
dois antecessores, não tinha gosto em governar. Tendo sido chefe do SNI e comandante do III
Exército no Rio Grande do Sul, foi a partir dessa experiência que estabeleceu as principais
diretrizes do seu governo.
Buscou respaldo nos tecnocratas e, através da composição destes com os militares,
estabeleceu as principais características do seu governo. Todas as manifestações públicas
ficavam a cargo dos ministros das áreas militares, econômica e política. Seu governo foi
composto de administradores pouco conhecidos. Delfim Neto permaneceu como ministro e,
durante o seu governo, foi criado o Ministério das Comunicações, sendo para ele nomeado o
Coronel Higino Caetano Cosetti.
A oposição pouco se manifestou durante o seu governo, fruto da dura repressão
desencadeada pelos órgãos de segurança e a propaganda oficial do governo buscou explorar
os elevados índices de crescimento econômicos.
A auto-promoção do governo e de suas atividades ganhou ênfase com a criação em
1968, da Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP). Uma grande equipe de
jornalistas, psicólogos e sociólogos utilizavam o rádio, os jornais, o cinema e a televisão como
principais veículos de comunicação social.
"Ninguém segura este país", "Brasil, Ame-o ou deixe-o" eram alguns dos slogans, ou
frases de efeito, criados na época para sensibilizar a população. O otimismo e a propaganda
governamental chegaram ao máximo quando da conquista da Copa do Mundo em 1970 no
México.

269

a) A derrocada da luta armada
No final de 1969, ainda no período da Junta Militar, a atuação dos órgãos de repressão
aumentou. Seqüestros de diplomatas aconteceram e exigências de libertação de presos
marcaram as discussões. Para estas ações, a resposta foi o emprego da força com a eliminação
de líderes da guerrilha urbana e rural, o que serviu, de alguma forma, para dar por encerrada
esta fase do ciclo revolucionário.
b) O milagre brasileiro e os avanços econômicos
As medidas no campo econômico trouxeram resultados e o período Médici foi
marcado por um fabuloso crescimento, conhecido como "milagre brasileiro". Começou no
ano de 1968 quando a taxa de crescimento do PIB alcançou a marca de 11,2%. A partir de
então, os números foram:
1969

10,0%

1970

8,8%

1971

13,3%

1972

11,7%

1973

14,0%

Neste período as indústrias automobilística e de construção civil estiveram entre as
que mais prosperaram. A primeira, no período entre 1968 e 1973, cresceu à uma taxa média
de 13,3% e a segunda com uma média de crescimento de 15,0% no período. Em números
também significativos, 4,5%, a agricultura também cresceu, assim como a população que
aumentou cerca de 3,0%.
Estes números decorrem da grande quantidade de investimentos estrangeiros, o
incentivo a partir de investimentos realizados pelo Estado e a expansão do crédito que trouxe
de volta ao mercado uma classe média bem remunerada.
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Resultado: uma alta expansão imobiliária com facilidades para aquisição da casa
própria e construção de shopping centers e uma elevada produção industrial voltada para o
consumo, principalmente para o setor de eletrodomésticos.
Este era o retrato do modelo produtivista implementado por Delfim Neto em
detrimento do modelo distributivista. "Crescer o bolo para, então, distribuí-lo". Uma brutal
concentração de renda resultou desta política.
c) Política externa
A diplomacia assentava-se na expectativa de que o Brasil caminhava para integrar o
rol dos países desenvolvidos, transformando-se em uma potência mais ouvida pelo conjunto
dos fortes e respeitada pelos mais fracos. As relações internacionais, mais uma vez se
voltaram para uma política bilateral em detrimento da diplomacia multilateral.
A rivalidade com os vizinhos do continente fez com que as relações com alguns países
da América Latina ficassem tensas, já que o Brasil estava sendo visto como um país que
aspirava à hegemonia regional desempenhando o papel de "ponta de lança dos Estados
Unidos" na região.
A vitória de Allende no Chile assustou os Estado Unidos e reforçou o posicionamento
do Brasil, que passou a contar com um apoio americano, ainda maior, à sua política externa.
Independentemente das relações com a potência do norte, o país procurava ampliar
seus ajustes políticos e comerciais com vistas a conquistar mercados para a produção em
expansão. O Oriente Médio e a África sub-saariana foram dois de seus alvos maiS
importantes. Contudo, neste governo, as ações diplomáticas maiS significativas, pela
publicidade que alcançaram, foram aquelas relativas ao mar de 200 milhas como limite
territorial brasileiro e a assinatura do Tratado de Itaipu com o Paraguai, em abril de 1973.
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d) Eleições dos governadores, 1970
O governo conquistou uma forte estrutura de apoio nos estados e no Congresso pois,
neste pleito, a ARENA elegeu 21 dos 22 governadores e o MDB, com Chagas Freitas,
conseguiu vencer apenas no Estado da Guanabara.
Em 15 de novembro, nas eleições para o Congresso Nacional a grande maioria arenista
sam vencedora. No Senado conseguiu 40 cadeiras contra 6 do MDB e na Câmara, 223
cadeiras contra 87.
e) Os projetos mais significativos
A prioridade do governo era a de melhorar a distribuição da população e um melhor
aproveitamento do território, ocupando seus espaços vazios e interligando-os, através de
estradas e telecomunicações, com os centros mais desenvolvidos.
O preenchimento dos espaços com baixa densidade populacional, mediante a
colonização, poderia não só melhorar a sorte daqueles que eram excluídos dos beneficios do
crescimento econômico como, também, fortalecer áreas estrategicamente sensíveis, como a
Amazônia, alvo da cobiça das grandes potências. Uma questão de integração territorial,
soberania, justiça social e progresso.
Um dos projetos que se inseriu nesta filosofia foi o da construção da Transamazônica
com aproveitamento de mão de obra disponível de nordestinos e que, ao mesmo tempo,
lançava as bases para uma saída do Brasil para o Pacífico, em cooperação com o Peru. Este
projeto ganhou prioridade. A ênfase aos projetos de expansão das telecomunicações
complementava o processo de desenvolvimento e integração nacional.
Além da criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e
do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), o Plano de Integração Social (PIS),
um fundo extraído das empresas, com base no salário dos trabalhadores e gerido pela Caixa
Econômica Federal também foi uma das realizações importantes do governo Medici.
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f) O Processo Sucessório
O próprio presidente recomendou que a ARENA ficasse fora do assunto sucessão e até
mesmo a censura oficial proibia publicações acerca desta matéria, tendo em vista que a
continuidade deveria ser garantida com um militar no poder.
No círculo das Forças Armadas, duas correntes foram se organizando. Uma, apoiada
pela linha dura que propunha a manutenção da centralização política e a outra, dos seguidores
das idéias de Castelo Branco, que defendia a liberalização, com vistas a promover uma
gradual distensão do regime no sentido da redemocratização do país. Esta última tinha como
candidato a sucessão, o general Ernesto Geisel, assessorado pelo general Golbery do Couto e
Silva.
O MDB, alijado do processo, denunciou este movimento como uma farsa, decidiu
enfrentar o governo e adotar uma postura mais agressiva lançando a candidatura de Ulisses
Guimarães para presidente e Barbosa Lima Sobrinho, para vice. Esta iniciativa não prosperou
e no dia 15 de janeiro de 1974, o colégio eleitoral, por maioria esmagadora de votos, 400
contra 76 e 23 abstenções, elegeu o general Geisel.

2.1.3.1.5. Governo Geisel - 1974 a 1979
Geisel foi empossado no dia 15 de março de 1974 e sua ascensão produziu um clima
de otimismo em função da sua promessa e compromisso de iniciar, no seu governo o processo
de distensão política. A redemocratização passou a ser esperada mesmo que através de um
processo lento, gradual e seguro. "Continuidade sem imobilidade" foi o slogan adotado pelo
governo e que definia a sua intenção de dialogar com setores oposicionistas entre eles, a
igreja, e os intelectuais.
Como decorrência, um dos prognósticos para esse governo era o abrandamento das
violações dos direitos humanos e o fim da censura. Para poder conduzir o governo e
implementar as idéias de redemocratização, Geisel necessitaria de um forte apoio político

273

Para canalizar este apoio dos políticos e da sociedade, em busca do fortalecimento de urna
base institucional mais coesa, o Presidente Geisel procurou garantir maior solidez à ARENA,
estabelecendo mecanismos de controle de dois dos seus principais antagonistas, tanto os
militares radicais, quanto a esquerda mais extremada.
Geisel, diferentemente de seus antecessores, era avesso à publicidade. De
temperamento fechado, tinha um estilo imperial de governar, prezando sobremaneira a
dignidade do cargo, tanto que resolveu rebaixar o status da AERP, o órgão de relações
públicas do governo. Seu ministério, altamente técnico quase não apresentava figurões.
Simonsen foi para a Fazenda e no Ministério das Comunicações colocou Euclides Quandt de
Oliveira.
a) A Economia
Administrar a fase pós-milagre brasileiro era o desafio, visto que o crescimento
econômico, antes experimentado, perdeu impulso. Corno complicador, o choque do petróleo,
em 1973, trouxe graves conseqüências à economia do país que era altamente dependente e
importava, na época, 80% de suas necessidades.
Todavia, a política de Geisel, definida no II Plano Nacional de Desenvolvimento (lI
PND), era o de perseguir o desenvolvimento, diminuindo a dependência do país de fontes
externas de energia, ao mesmo tempo que considerava fundamental o desenvolvimento das
indústrias de base, corno comunicações, ferrovias, navegação e portos. Do ponto de vista dos
índices de crescimento, PIB, o governo Geisel teve um bom desempenho:
1974

9,8%

1975

5,6%

1976

9,0%

1977

4,7%

1978

6,0%

1979

6,4% ,
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tudo, porém, às custas de um grande endividamento.
b) As relações internacionais
Um incremento no relacionamento internacional com perspectiva de novos mercados e
se opondo ao poder hegemônico das duas superpotências, fez com que o presidente decidisse
redirecionar a política externa, abandonando a teoria das fronteiras ideológicas e reatando
com os princípios estabelecidos pela Política Externa Independente do começo dos anos 60.
Assim, o Brasil optou por se integrar à luta conduzida pelos países do Terceiro
Mundo, no sentido de se promover, em conjunto, uma Nova Ordem Econômica Internacional,
o "pragmatismo responsável e ecumênico". Princípio que se revelou quando o Brasil
reconheceu, de imediato, o governo revolucionário português resultante da queda do Estado
Novo.
Em agosto de 1974 estabelecerem-se as relações diplomáticas com a República
Popular da China e em janeiro de 1975 foi reconhecida a República Popular de Angola. A
condenação da política do apartheid na ONU e o voto contrário ao sionismo, foram outras
posições assumidas pela política externa do Brasil durante o governo Geisel.
No plano bilateral, houve grande tensão com os Estados Unidos que não demonstrava
muita satisfação com a política terceiro-mundista seguida pelo Brasil, particularmente a que
se confrontava com a americana no Oriente Médio e na África.
Tendo em vista as pressões americanas na questão dos direitos humanos e a assinatura
do tratado nuclear com a Alemanha, Geisel endureceu e o governo brasileiro decidiu
denunciar o Acordo Militar de 1952 não o renovando em 1975.
c) Eleições de 1974 - Início da abertura política
O resultado das umas nesta eleição foi muito diferente do que vinha acontecendo em
eleições anteriores. Primeiro, devido às dificuldades econômicas da população; segundo, ao
uso da televisão como veículo de propaganda, com denúncias contra o governo nos aspectos

275

relacionados à falta de liberdade civis e violações de direitos humanos e desnacionalização da
economia e, terceiro, com a decisão das esquerdas de fazer campanha pelo MDB
diferentemente das eleições de 1974, quando sugeriam o voto nulo.
Como resultado do pleito, o MDB teve sua representação na Câmara dos Deputados
dobrada, de 87 para 165 e a ARENA reduziu o número de deputados de 223 para 199. No
Senado, a representação do MDB que era de 7 senadores, passou para 20 enquanto a ARENA
teve sua bancada reduzida de 59 para 46, o que significou uma séria derrota para o partido do
governo.
d) Reformas - o pacote de abril de 1977
A expressiva vitória do MDB nas eleições comprometeu a distensão e o gradual
relaxamento dos mecanismos autoritários. Havia a preocupação de que nas futuras eleições,
em 1978, o quadro poderia se agravar ainda mais.
A solução para evitar um confronto com a oposição mais à frente, fez com que o
governo lançasse mão de suas prerrogativas autoritárias e foi o que aconteceu. O Congresso
foi fechado e, valendo-se do AI-5, o presidente Geisel passou a governar por Decreto.
Usando este poder, Geisel, no dia 13 de abril de 1977, assinou a Emenda
Constitucional n° 7 aprovando uma reforma judiciária sem as emendas propostas pelo MDB.
Criava-se o Conselho da Magistratura que disciplinava a atuação dos juizes e determinava que
os militares só poderiam ser julgados por seus pares, ou seja, pela Justiça Militar.
No dia seguinte foi assinada uma nova Emenda Constitucional, a de n° 8, conhecida
como "Pacote de Abril," que alterava a legislação eleitoral, estabelecendo que, em 1978, as
eleições para governadores voltariam a ser indiretas.
A Lei Falcão, de 24 de junho de 1976, já havia estabelecido que os candidatos não
poderiam mais aparecer ao vivo no rádio e na televisão durante a campanha eleitoral. Apenas
a fotografia poderia ser apresentada enquanto o locutor lia o seu currículo.
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Aproveitou-se este pacote, para estabelecer que a duração do mandato presidencial
passaria de cinco para seis anos e as decisões do Congresso deixavam ser efetuadas através da
lei dos 2/3, sendo aprovadas, a partir de então, por maioria simples. Determinava ainda que
1/3 das cadeiras do Senado seriam preenchidas pelo voto indireto das assembléias estaduais.
Na fala do povo, os Senadores, assim eleitos, passaram a ser designados de "Senadores
Biônicos" pela sua completa falta de legitimidade.
A sociedade reagiu mal a este pacote, reacendendo as manifestações pela
redemocratização. A ABI, a OAB, o Comitê pela Anistia e as Comunidades Eclesiais de Base,
entre outras, expressaram publicamente seu inconformismo.
Outras manifestações originaram uma reação policial contra estudantes e operários.
Novas acusações de fraude contra índices inflacionários apresentados pelo governo foram
denunciadas e greves voltaram a acontecer em 1978.
e) Geisel contra a "linha dura" - distensão
Mesmo com o endurecimento originado pelas duras medidas estabelecidas pelo
governo, a política de distensão ainda se mantinha, o que gerava resistências no círculo militar
que acusavam Geisel e Golbery de trair os ideais de 1964. Não se conformavam com o
relaxamento da censura e de não combater mais duramente a corrupção e a subversão. O
governo, para satisfazer a "linha dura", reagiu, endurecendo fortemente com novas ações.
Em outubro de 1975 aconteceu o assassinato do jornalista Wladimir Herzog que
propiciou grande tumulto e que acabou resultando na demissão do comandante do II Exército.
V ários outros eventos semelhantes aconteceram.
f) Processo sucessório
O processo alcançava momentos decisivos para o projeto de distensão. Dependendo de
quem assumisse o próximo governo, tanto poderia acontecer a continuidade como um forte
retrocesso.
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As especulações sobre a sucessão começaram muito cedo, ainda em 1977. Brigas
internas no Exército, com demissões e descontentamento pelos diferentes nomes que vinham
sendo apresentados.
Finalmente, no dia 31 de dezembro de 1977, Geisel resolveu indicar como seu
sucessor João Baptista de Oliveira Figueiredo. Alguns militares, insatisfeitos com a indicação,
pediram demissão e outros foram demitidos.
Tendo em vista este quadro e a constatação de que uma abertura estaria se
concretizando, o MDB resolveu optar, também, por lançar o seu candidato à sucessão.
Sem surpresas, o colégio eleitoral reuniu-se em 14 de outubro de 1978 elegendo João
Figueiredo para presidente e Aureliano Chaves, para vice, por 355 votos contra 266 da
oposição.
2.1.3.1.6. Governo Figueiredo - 1979 a 1985
Figueiredo tinha trânsito fácil e uma posição de equilíbrio entre os militares radicais
da linha dura e os castelistas. Logo de início deixou claro, durante o seu discurso de posse, a
intenção de dar continuidade ao processo de redemocratização e abertura do regime.
Para abrir caminho e facilitar a tarefa de seu sucessor, o presidente Geisel, já no fim do
seu mandato, promoveu algumas reformas legais. Extinguiu o AI-5 e tirou do Executivo o
direito de fechar o Congresso. Revigorou medidas como o direito ao habeas corpus,
flexibilizou a censura prévia para o rádio e a televisão e encerrou definitivamente a questão da
pena de morte e da prisão perpétua. Manteve, contudo, os direitos do Executivo decretar
diretamente "medidas de emergência", "estado de sítio" e "estado de emergência" durante 120
dias, sem necessidade de uma aprovação prévia do legislativo.
A posse de Figueiredo e de seu vice, Aureliano Chaves, aconteceu no dia 15 de março
de 1979. Foram nomeados, entre outros, para o Ministério da Fazenda, Karlos Rischbieter,
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para a Secretaria de Planejamento, Mário Henrique Simonsen e para o Ministério das
Comunicações, Haroldo Correia de Matos, ex-presidente da Embratel.
O quadro econômico permanecia crítico e a insatisfação da população, particularmente
dos trabalhadores, se traduzia em sucessivas greves. Logo no início do novo governo, entre
janeiro e outubro de 1979, mais de 400 greves foram registradas envolvendo inúmeras
categorias: motoristas de ônibus, metalúrgicos, garis, professores, portuários, caminhoneiros,
bancários, e outros. Uma das de maior repercussão, inclusive pelo apoio da Igreja, através das
comunidades de base, a greve dos metalúrgicos, teve que ser exaustivamente negociada com o
Ministério do Trabalho e o seu desdobramento resultou na criação de um partido político de
caráter trabalhista, o Partido dos Trabalhadores, o PT.
Além do descontentamento com a situação econômica, em praticamente todas as
manifestações públicas sempre ocorriam menções à necessidade de se anistiar aqueles que
haviam sido punidos pela Revolução. Passeatas aconteceram para cobrar ações do governo e
da justiça, trazendo sempre a tona a idéia de que, permitir a volta de brasileiros afastados do
país, se constituía em um elo fundamental no processo de democratização real.
a) A abertura política e a lei da anistia
A anistia política era uma tese defendida por todos os segmentos oposicionistas da
nação. O governo já não tinha mais como adiar a sua concessão e a Lei de Anistia, Lei n°
6.683, acabou sendo sancionada em 29 de agosto de 1979. No seu contexto, todos os cidadãos
punidos por atos de exceção desde 9 de abril de 1964, em função do que estabelecia o Ato
Institucional n° 1, seriam beneficiados.
Com a intenção de eliminar futuros antagonismos e revanches, a Lei, embora sem um
caráter amplo, geral e irrestrito, anistiou pessoas de ambos os lados, só não contemplando
aqueles que se envolveram na luta armada e nos chamados "crimes de sangue". Com isto,
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figuras públicas recuperaram seus direitos e puderam, então, retomar ao Brasil, se
reintegrando à sociedade.
Como os diferentes segmentos oposicionistas tendiam a se concentrar no MDB,
podendo trazer-lhe uma força por demais relevante, o governo, preocupado, submeteu ao
Congresso, que aprovou, a Nova Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Esta lei, extinguia o
MDB e a ARENA e definia regras para o surgimento de novos partidos. Nesta onda foi que
nasceram o PT, PDT, PDS, PMDB, PP, entre outros.
b) A abertura e a linha dura
O Presidente Figueiredo, possuía uma forma truculenta de dialogar, atuar e de se
manifestar. Apesar disto, suas declarações acerca da redemocratização do país eram vistas
pela sociedade como uma manifestação séria e sincera, diferentemente daquelas expressadas
por alguns segmentos do seu Ministério que deixavam transparecer sinais claros de uma
divisão quanto à validade do processo.
Os contrários à democratização buscaram caminhos ilegais para inviabilizar esta
caminhada. Alguns atos criminosos como atentados a bomba e atos de terrorismo foram
empregados neste sentido, fazendo com que o Presidente sentisse muita dificuldade em
controlar os radicais o que levou, inclusive, o general. Golbery, Chefe do Gabinete Civil, a
pedir demissão. Mesmo assim, o processo de abertura era irreversível e já ganhara ritmo e
sustentação própria.
c) Eleições, 1982
Em 1982 foram realizadas eleições para todos os níveis, exceto para Presidente da
República. Apesar de ainda estar em vigor a Lei Falcão, o pleito mobilizou o eleitorado e 48
milhões de brasileiros compareceram às umas. O processo eleitoral transcorreu sem
incidentes, constituindo grande demonstração de maturidade cívica. O Partido Social
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Democrático, PDS, foi o grande vencedor e a oposição, como se esperava, se apresentou
dividida.
As eleições trouxeram como resultado a seguinte ocupação de cadeiras no Congresso
(SANTOS, 2002, p. 403):

Senado

Câmara dos Deputados

(assentos)

(mandatos)

PDS

46

235

PMDB

21

200

PDT

1

24

PTB

1

13

8

PT

Ao contrário, na votação para governadores, ocorreu uma vitória da oposição nos
grandes estados, com exceção de Pernambuco e Rio Grande do Sul. Tancredo Neves, do
PMDB, figura relevante no processo de abertura, foi eleito Governador de Minas Gerais.
d) O Setor Econômico
Diferentemente da política econômica adotada por Delfim Neto, o Ministro do
Planejamento, Mário Henrique Simonsen, sempre se manteve contrário à política de
crescimento econômico. Suas idéias conflitavam com o otimismo que o governo desejava
disseminar e ele acabou por entregar o cargo. A política do crescimento tinha que ser
reativada e o Ministério do Planejamento foi ocupado por Delfim Neto que vinha dirigindo a
pasta da Agricultura e já havia delineado o otimismo desenhado no IH Plano Nacional de
Desenvolvimento (IH PND).
Os resultados da economia nacional e os índices desfavoráveis, demonstraram que o
ex-ministro Simonsen estava com a razão. No início dos anos 80 algumas rupturas na
economia internacional, tais como a aceleração no preço do barril do petróleo e a elevação
contínua das taxas de juros internacionais, serviram para empurrar a economia brasileira para
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baixo agravando a crise, penetrando na faixa dos três dígitos, 110,2% em 1980, 95,2% em
1981 e 99,7% em 1982, criando dificuldades para contrair novos empréstimos externos e
elevando sensivelmente a dívida já contraída.
Como resultado, os juros internos também acompanharam o crescimento, a falta de
recursos na arrecadação provocou uma grave redução nos investimentos, principalmente em
importantes segmentos do setor público e a inflação começou a se posicionar na vizinhança.
A recessão veio a reboque, com os indicadores desfavoráveis, entre eles, o de
desemprego (mais de um milhão na Grande São Paulo), sinalizando que medidas duras
deveriam ser tomadas. Uma das soluções encontradas pela equipe econômica do governo foi
recorrer à ajuda do FMI buscando empréstimos capazes de proporcionar a rolagem da dívida.
Por exigência do Fundo, a contrapartida oferecida por conta desses empréstimos foi o
compromisso de se fazer mais cortes nas despesas públicas.
Num efeito cascata, nesses três primeiros anos de governo, os salários vieram a ser
duramente atingidos, a produção industrial se encolheu, o Pffi per capita caiu 10% e apenas a
agricultura não sofreu maiores descontinuidades e pôde se sustentar satisfatoriamente.
O projeto de construção de um novo ciclo de desenvolvimento não prosperou,
chancelando negativamente o governo Figueiredo na área econômica.
e) As relações internacionais
O Ministro Saraiva Guerreiro deu continuidade à atuação do Itamaraty e não trouxe
qualquer fato novo à política externa conduzida pelo governo anterior, seguindo a chamada
política "universalista" que consistia em uma ampliação e aprofundamento de um realismo
pragmático e ecumênico.
Neste contexto, a América Latina, particularmente a Argentina, era prioridade na
agenda. Brasil, Argentina e Paraguai firmaram o Acordo Tripartite, concordando com os
princípios que envolviam a barragem e hidroelétrica de Itaipu. Adicionalmente, a Guerra das
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Malvinas, em 1982 e a dívida externa do Terceiro Mundo, aproximou ainda mais Brasil e
Argentina.
Nas relações com os Estados Unidos, o governo brasileiro, apesar do alinhamento
existente, resistiu a todas as pressões no sentido de formalizar a Organização do Tratado do
Atlântico Sul (OTAS), de se posicionar nas questões da América Central, com a queda do
ditador Somoza e a guerra civil de EI Salvador.
Manteve-se o princípio de estreitamento dos laços diplomáticos e de cooperação com a
África e com os países árabes produtores de petróleo. Aumentar o nível das relações
comerciais com o Japão e República Popular da China, também fez parte da agenda da nossa
diplomacia.
f) "Diretas Já" e o final do governo Figueiredo

Pelo desenvolvimento dos acontecimentos, estava claro que este governo fecharia o
ciclo dos governos militares.
Para fechar com chave de ouro, era pensamento dos estrategistas do regime, conduzir
os fatos de forma a que o poder caísse nas mãos de instituições que pudessem garantir a
manutenção de princípios defendidos pelos últimos governos, no caso o PDS. A conjuntura,
no entanto, não favorecia esta linha de ação e a desilusão da maioria das instituições com o
regime inaugurado em 1964, era grande.
Esse estado de espírito geral ficou claro quando uma despretensiosa emenda
apresentada por um deputado do PMDB de Goiás, Dante de Oliveira, em março de 1983,
chamou a atenção da população, sobretudo após as declarações favoráveis e o apoio do
Cardeal D. Evaristo Ams e D. Ivo Lorscheiter, Secretário-geral da CNBB. A emenda
constitucional propunha transformar as eleições indiretas previstas para 1985, em eleições
diretas.
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o primeiro

comício pelas eleições diretas aconteceu em Goiânia e reuniu mais de

cinco mil pessoas. No entanto, à medida que as grandes lideranças políticas nacionais foram
aderindo - Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Tancredo Neves, Leonel
Brizola, Lula, a campanha foi ganhando impulso e reunindo um público cada vez maior, até
multidões. Com esta repercussão, no início de abril de 1984, o comício pelas diretas no Rio de
Janeiro reuniu cerca de 500 mil pessoas. No dia 16, em São Paulo, 1.700 mil pessoas
compareceram.
A mídia passou a dar cobertura a estas manifestações e o comparecimento de artistas e
outras personalidades populares aos comícios pelas diretas - DIRETAS JÁ - fez com que a
mobilização política tomasse o processo praticamente consagrado e irreversível. Órgãos de
comunicação social ligados ao regime, como a Rede Globo de Televisão, que pretendiam
ignorar os comícios, tiveram que se render às evidências, filmando-os e comentando-os, sob
pena de completa desmoralização. Governo e PDS, ainda que defendendo a escolha dos novos
mandatários pela via indireta, foram pouco a pouco cedendo à vontade popular.
Na noite de 25 de abril, a emenda Dante de Oliveira foi votada. Embora tenha obtido
maioria de votos, a emenda não passou por falta de quorum, já que 112 deputados do PDS se
ausentaram do plenário. Faltaram apenas 22 votos para ser aprovada.
g) Colégio eleitoral- as eleições indiretas
Com o regime totalmente desacreditado, a derrota da emenda Dante de Oliveira DIRETAS JÁ - só fez contribuir para aumentar ainda mais a frustração. Foi-se então, mais
uma vez para as eleições indiretas para escolher o novos presidente do país. Todas as atenções
do país se concentraram no Colégio Eleitoral. Muitos políticos se apresentaram de um lado e
do outro. Do lado do partido do governo - PDS - na disputa pela designação concorriam
Aureliano Chaves, Marco Maciel, Hélio Beltrão, José Costa Cavalcanti, Mário Andreazza,
Paulo Maluf, entre os que apresentavam mais chance.
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Entre manobras e conchavos, associados à posição hesitante de Figueiredo, que não
sabia se apoiava algum pré-candidato ou defendia a prorrogação do seu próprio mandato, a
escolha ficou entre os nomes de Paulo Maluf e Mário Andreazza. Na convenção do PDS, saiu
vencedor Maluf. Porém, os métodos usados por ele para impor seu nome irritaram
profundamente a elite dirigente do partido. Dispostos a impedir a vitória de Maluf no Colégio
Eleitoral, essa elite comandada por Marco Maciel e José Sarney se retirou do partido,
formando a Frente Liberal.
O PMDB, por seu turno, uniu-se em tomo do candidato Tancredo Neves, nome que
transmitia credibilidade. Político, com uma trajetória política respeitável, Tancredo passou a
ser o alvo das esperanças populares. Suas possibilidades de ser eleito pelo colégio eleitoral
passaram a ser reais, quando a Frente Liberal decidiu apoiar seu nome.
Com este apoio formou-se a Aliança Democrática para enfrentar Paulo Maluf no dia
15 de janeiro de 1985. A Aliança Democrática apresentava então Tancredo Neves para
presidente e José Sarney para vice-presidente da República.
Apesar das manobras políticas do governo e de algumas tentativas golpistas que,
contudo, não contaram com o apoio dos militares mais eminentes, o Colégio Eleitoral se
reuniu e votou. Tancredo Neves com 480 votos (contando com 166 votos dos dissidentes do
PDS e votos do PDT, que não integrava a Aliança Democrática), derrotou Maluf, que obteve
apenas 180. Nestas eleições indiretas, apenas o PT absteve-se de votar sob a alegação de que
"o Colégio Eleitoral nada mais seria que um arranjo das elites".

2.1.3.1. 7. Tancredo Neves eleito, não assume - 1985
O otimismo que atingiu a população com a vitória de Tancredo no Colégio Eleitoral,
estabeleceu um ideário de esperança no futuro do país. Paulo Maluf, apoiado pelo governo e
pelo PDS, derrotado, teve a sua figura associada ao antigo regime e a imagem agravada por
suas manobras políticas e seu jeito arrogante que provocavam uma grande antipatia pela
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massa popular. Tancredo, pelo contrário, de linhagem varguista, era comedido, dócil, hábil,
porém discreto e soube tocar na emoção popular, quando afirmou que "não pagaria a dívida
externa com a fome do povo brasileiro".
Um ponto fraco, contudo, colocaria todas essas qualidades de Tancredo sob ameaça.
Aos 74 anos ele sabia-se doente. Para concretizar uma missão e assumir a responsabilidade
que lhe fora depositada, resistiu às recomendações médicas. Temia que o conhecimento
público de seu estado de saúde servisse de pretexto para uma reviravolta política e em todas
as oportunidades procurava transmitir uma aparência de grande vitalidade. Mesmo adoentado
e antes da posse, optou por realizar uma viagem ao exterior visitando várias autoridades e já
falando em nome do novo Brasil que passaria em breve a representar.
Um dia antes da posse, no dia 14 de março de 1985, Tancredo teve seu estado
agravado. Não suportando as dores que sentia, internou-se no Hospital de Base, em Brasília,
para ser operado de uma diverticulite que fora diagnosticada. Iniciava-se um período doloroso
na busca de uma esperança para sua cura. Em busca de um tratamento mais adequado, foi
transferido para o Instituto do Coração em São Paulo. Todas as atenções voltaram-se para os
boletins médico, que davam conta da evolução do seu estado de saúde. Até que no dia 21 de
abril, data da morte de Tiradentes, não conseguiu resistir mais e ocorreu o que todos já
esperavam: o anúncio de sua morte.
A morte de Tancredo Neves provocou uma comoção nacional e cenas de desespero na
massa popular, já que sobre ele vinham sendo depositadas todas as esperanças de um Brasil
novo. Tão emocionante quanto as cerimônias fúnebres de Getúlio e de Juscelino, elas foram
repletas de cenas de rara tristeza e inconformismo pois o povo brasileiro acumulava na sua
caminhada, mais uma grande decepção.
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2.1.3.2. Comunicações - Serviços postais, Correios

Em meados da década de 50, o serviço postal e telegráfico entrou em crise, da qual só
começou a se recuperar com a criação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT,
pelo Decreto-lei n° 509, de 20 de março de 1969.
As realizações da ECT foram notáveis. Algumas de suas políticas merecem ser
destacadas. A primeira delas foi uma boa política de pessoal. Seleção rigorosa, salários
compatíveis com o mercado e, especialmente, um sistema de treinamento vigoroso, adaptado
às suas necessidades e disseminado por todo o País, com centros de treinamento nacionais,
regionais e locais, realizando cursos com duração de 1 dia a 3 anos, no Brasil e no exterior.
Outra política correta foi manter as tarifas em nível adequado, de tal forma que a
empresa pudesse trabalhar em equilíbrio financeiro. Importante, também, foi que a ECT, para
se expandir, não se endividou, como muitas empresas estatais o fizeram, especialmente na
década de 70.
Dentre as realizações da ECT merece destaque a instituição da Rede Aérea Postal
Noturna (RPN) , em 7 de outubro de 1974, inicialmente com três linhas e unindo, nos dias
úteis, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte e
Brasília. As aeronaves se encontravam no Rio de Janeiro, onde intercambiavam suas cargas.
A RPN possibilitou a implantação do padrão "d+ 1" no correio brasileiro, ou seja, nestas
capitais e nas cidades próximas a correspondência passou a ser entregue, regularmente, no dia
seguinte ao da postagem.
O destacado conceito atingido pela ECT foi reconhecido pelas outras nações, de tal
forma que um brasileiro foi eleito, por dois mandatos consecutivos, como Secretário Geral da
União Postal Universal (UPU), o maior cargo daquela entidade que reúne as administrações
postais de todo o mundo.
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Fizemos essa regressão histórica para mostrar a luta dos brasileiros, das gerações
passadas e das atuais, para criar um serviço postal com qualidade exemplar, que nada fica a
dever ao de outros países, mesmo os mais desenvolvidos. Mesmo sendo uma invenção
milenar, de tal forma que, por este motivo, muitos possam ser levados a acreditar que ele deva
ser substituído por serviços mais modernos, o serviço de correios, em todas as suas formas,
ganha, a cada dia, uma importância sempre maior, inserindo-se como ferramenta de altíssima
relevância no segmento das comunicações, tendo em vista que, numa sociedade como a
brasileira, apesar de todo o desenvolvimento das telecomunicações, para muitos, a carta
manuscrita e entregue aos correios continua sendo, ainda, o único instrumento para
comunicação entre pessoas e entre organizações. Afinal, para uma parte considerável da
população, o acesso a uma linha telefônica, fixa ou móvel, em razão do preço das tarifas e da
terrível distribuição de renda, é algo bastante dificil.
Neste período, apesar de todas as adversidades, a ECT, mesmo concorrendo com
empresas privadas altamente eficientes e sendo lucrativa, se modernizou e não se descuidou
de sua finalidade social, prestando bons serviços à toda a população.
Os serviços de correios continuaram sendo requisito de infra-estrutura relevante para o
desenvolvimento, da mesma forma que os demais serviços de transporte e comunicações. A
rápida entrega aos destinatários de contas, boletos bancários, propagandas e todo o tipo de
comunicações e informações escritas foram identificados como requisito indispensável à
economia, à saúde, à cultura e a todos os outros campos da vida nacional.
Permanecia a idéia de que a importância de se ter no País um bom serviço de correios,
capaz de alcançar todos os pontos do território brasileiro com rapidez, segurança e
economicidade era uma questão de cunho estratégico e institucional.

288

Como já dito, em 1967 foi assinado o Decreto Lei n° 200 que instituía o Ministério das
Comunicações. No ano seguinte, em 1968, o Departamento de Correios e Telégrafos (DCT),
passou a ser subordinado ao Ministério das Comunicações.

2.1.3.2.1. Período da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos
Com o desenvolvimento dos setores produtivos do Brasil tomou-se necessária a
reorganização e modernização do serviço postal em tomo de um modelo mais atualizado que
o do DCT, que já não apresentava infra-estrutura compatível com as necessidades dos
usuários.
Nesse sentido foi criada, em 20 de março de 1969, pela Lei nO 509, a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), como empresa pública vinculada ao Ministério das
Comunicações, ratificando a importância das comunicações e, particularmente, dos serviços
postais e telegráficos, para o desenvolvimento do País.
Nesse período, a ECT consolidou seu papel como importante agente da ação social e
cultural do Governo, atuando fortemente em atividades dirigidas ao bem-estar da sociedade e
na preservação do patrimônio cultural do Brasil, sobretudo no que se refere à memória postal.
Logo a partir de 1970, visando a melhora da eficácia operacional, foi criada uma série
de novos serviços, tais como, o Serviço Especial de Entrega de Documentos (SEED) e o
Serviço de Correspondência Agrupada (SERCA), para executar o serviço de malotes com
segurança e regularidade. As Linhas Tronco (LT), serviço que visa acelerar o curso da
correspondência, utilizando o transporte rodoviário fretado foram implementadas. Essa rede
de superfície era e continua sendo composta por: ligação entre todas as capitais (LTN);
Ligação entre as capitais estaduais e os centros regionais (LTR); Ligação entre os centros
regionais e as pequenas localidades (LTA) e Linhas rodoviárias internacionais (LTI). O
Serviço Especial de Entrega Rápida (SEER), também foi ampliado.
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No ano seguinte, em 1971, foi concluída a montagem do Centro de Triagem
Mecanizado de São Paulo, criado o Centro de Triagem Marítimo de Santos, São Paulo,
destinado ao tratamento das Encomendas Postais Internacionais (Colis Postaux) e aumentado
o número de agências e postos de Correios. Foram igualmente instaladas as Agências Postais
Móveis e o serviço de distribuição domiciliária foi ampliado.
Como medida direcionada à modernização, os envelopes foram padronizados,
conforme recomendações da União Postal Universal tendo sido editado o Guia Postal
Brasileiro com o código de endereçamento postal representado por cinco algarismos.
Na área de formação dos Recursos Humanos foi firmado convênio com a Pontificia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCIRJ), para a formação de técnicos
especializados de nível superior, os Administradores Postais, bem como para a realização de
outros cursos para treinamento em níveis médio e de execução. Para promover uma maior
disseminação na formação do seu corpo de funcionários, foram construídos os Centros de
Treinamento de Recife, Bauru e Porto Alegre.
No seu projeto de desenvolvimento, a ECT buscou através de consultorias identificar
diferentes problemas postais com relação aos setores de exploração, meios a serem utilizados,
organização e racionalização de serviços e avaliação das necessidades de investimento. Para
tanto foram firmados contratos com a firma SOMEPOST.
Na busca de maior capilaridade internacional, a ECT deu início às suas operações
internacionais de Correspondência Agrupada, assinando convênio com a administração postal
dos Estados Unidos.
Para uma melhor adequação de sua imagem, em 1973, começaram a ser instalados os
novos modelos de Caixas de Coleta, em fibra de vidro. Neste mesmo ano, o treinamento de
pessoal já formava cerca de 10.000 funcionários inscritos nos cursos de formação superior e
outros.
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Em outubro de 1974 foi inaugurada a Rede Postal Aérea Noturna (RPN) , visando
atender aos padrões de qualidade estabelecidos para as cartas e outros objetos de
correspondências urgentes e instituído o Sistema de Comercialização destinado a desenvolver
as atividades de marketing da ECT.Como parte do seu projeto de modernização, foram
lançados novos produtos, tais como: aerograma e mensagem de natal.
Tendo em vista o conjunto de realizações, a ECT foi, neste ano, agraciada com o
Mérito de Marketing de 1974, concedido pela ABM. Com a estratégia de chegar cada vez
mais próxima do público, foram instaladas mais de 5.000 caixas de coleta nas capitais e nas
cidades mais populosas, facilitando, desta forma, o acesso do usuário aos serviços postais e
inúmeras agências postais foram submetidas a um processo de modernização.
No ano seguinte, 1975, foi implantado o Serviço de Processamento de Dados, a
Assessoria de Planos e Desenvolvimento e executada a reestruturação do Departamento de
Operações Postais.
Em 1976 foram instalados os modernos Centros de Triagem Automática,
possibilitando maior rapidez no encaminhamento de objetos nas cidades de São Paulo, Rio de
Janeiro e Brasília.
Com a promulgação, em 1978, da Lei Postal n° 6.538, que unifica a legislação relativa
aos Correios e Telégrafos, foi instalada a Escola Superior de Administração Postal (ESAP), o
Edificio Sede da ECT e o Centro de Triagem, todos em Brasília.
Tendo em vista a nova estatura, nacional e internacional, alcançada pelo correIO
brasileiro, o XVIII Congresso da União Postal Universal foi sediado na cidade do Rio de
Janeiro em 1979.
No ano seguinte, 1980, foram inaugurados o Museu Postal e Telegráfico da ECT em
Brasília e o Edificio Sede dos Correios do Rio de Janeiro. Em seqüência, em 1981, foi
inaugurado o Edificio Sede dos Correios na cidade de São Paulo.
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Em busca da melhoria das condições de trabalho e a garantia de urna aposentadoria
digna para seus funcionários, foi criado, neste mesmo ano, o Serviço de Seguridade dos
Correios (POSTALIS).
Em 1982 teve lugar a implantação do Serviço de Encomenda Expressa Nacional
(SEDEX), com prazo máximo de entrega de 24 horas (D + 1) entre as principais capitais do
País. Em 1983 foram criados o Serviço POST -GRAMA, o FAXPOST atual, a carta eletrônica
e o Aerograma Internacional e em 1984, a ECT foi apontada corno a empresa de maior
credibilidade em pesquisa realizada pelo instituto GALLUP.
Na conclusão da análise da relevância dos serviços postais na institucionalização das
telecomunicações brasileiras, no período que se encerra no ano de 1985, por questão de
justiça e reconhecimento, cabe deixar consignado que este avanço majestoso dos Correios e
Telégrafos brasileiro teve, a exemplo do que representou Rondon na construção das linhas
telegráficas pelo interior do país, dois grandes desbravadores.
Responsáveis diretos pelos sucesso alcançado pela ECT, seus ex-presidentes, Haroldo
Correia de Matos, futuro Ministro das Comunicações e Adwaldo Cardoso Botto de Barros,
futuro Diretor Geral da União Postal Universal, deixaram seus nomes inscritos na história das
comunicações do Brasil. A eles se credita urna responsabilidade direta pela integração
nacional através dos serviços postais e, juntamente com as telecomunicações, pela ocupação
dos espaços no território brasileiro.

2.1.3.3. Comunicações - Serviços telegráficos
Pouco há que se acrescentar corno relevante neste período de governo. Merece,
contudo, consideração, o desenvolvimento da Rede Telex, sob responsabilidade do DCT que
até a criação da Embratel era o órgão que operava e mantinha as centrais de comutação
telegráfica em todo o território nacional. A rede empregava corno equipamentos terminais os
consagrados aparelhos teleimpressores, chamados à época de "teletipo" função da marca
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americana teletype que associou seu nome a este produto. A Rede Telex Nacional possuía
centrais nos prédios dos Correios nos principais pontos do país e integrava-se com a rede
Telex mundial.
No início da década de 60 foi instalada, também no DCT, uma rede de centros de
"retransmissão telegráfica automático", operada pelo próprio Departamento e por onde eram
enviados e recebidos, de forma extremamente ágil, os telegramas que circulavam por todo o
território nacional. Cabe frisar que a telegrafia, neste período, ainda era intensamente
empregada nos serviços oficias pelas Forças Armadas e pelos Ministérios, particularmente o
das Relações Exteriores, na comunicação com as embaixadas no exterior.
Algumas redes telegráficas faziam parte dos sistemas de comunicações de instituições
privadas como grandes bancos, companhias aéreas, Petrobrás, Rede Ferroviária Federal, Vale
do Rio Doce, companhias de energia elétrica e muitas outras.
No final do período e já no período Embratel, Telebrás, não havia, claramente,
previsões para o futuro da telegrafia, porque esta forma de comunicação começava a ser
gradualmente substituída pelos serviços de transmissão de dados e pelo correio eletrônico.
Destino similar já havia acometido o serviço de telex, cujas tele-impressoras serviam como
equipamentos terminais ou de interface no início da era dos microprocessadores ou
computadores pessoais. A popularização dos computadores extinguiu o servIço Telex e
colocou em segundo plano o de transmissão telegráfica.

2.1.3.4. Telecomunicações - Telefonia
O período, 1962 a 1985, da elaboração e aprovação do Código Brasileiro de
Telecomunicações à criação e desenvolvimento do Sistema TELEBRAS é, seguramente, o
período mais rico da história das telecomunicações brasileiras e também o ciclo em que se
estabeleceram os principais fundamentos da institucionalização do setor.
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Os passos que foram dados neste sentido bem como as ações planejadas e executadas
visando posicionar e, posteriormente, cristalizar o setor, como segmento fundamental ao
desenvolvimento econômico, político e social do Brasil, fazem parte da presente análise.
A realidade das telecomunicações passa, obrigatoriamente, por iniciativas relevantes
de inúmeras lideranças que atuaram neste período e que, num processo gradual e evolutivo,
criaram condições de conduzir o seu desenvolvimento de uma fase totalmente desestruturada,
anárquica e confusa até o momento em que o ambiente externo, nacional e internacional,
sugeria uma inevitável guinada no sentido da privatização.
Embora exista a idéia de que o processo de estatização das telecomunicações tenha
sido resultado de estratégias políticas, decorrentes das ações estabelecidas pela Revolução de
março de 1964, a realidade é que, bem antes, já tivera início os primeiros movimentos
buscando disciplinar as atividades setoriais, através de um processo de institucionalização.
Como já visto, no final da década de 60, por sugestão do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL), foi criado, através do Decreto-Lei n° 200, um ministério
específico para tratar dos assuntos de Comunicações.
O Ministério das Comunicações, de acordo com as suas atribuições, viria a incorporar
os Correios e Telégrafos, a Embratel, as Operadoras de Telefonia, o Dentel, a Rádio Nacional
e outras emissoras oficiais e, futuramente, criar a Telebrás. Este quadro permaneceria assim
por quase três décadas e somente em 16 de julho de 1997, a Lei Geral das Telecomunicações
e as privatizações, iria mudar a estrutura do setor.
Pode-se dizer que a história contemporânea das telecomunicações brasileiras se molda
em dois períodos distintos, antes e após a promulgação do Código Brasileiro de
Telecomunicações.
O período que antecedeu a aprovação deste diploma foi marcado por uma sucessão de
fatos, debates e envolvimento de interesses políticos, econômicos e sociais que, ora
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aceleravam o processo, ora o retardavam, de tal maneira que as conseqüências dessas idas e
vindas, resultavam na existência de um vazio institucional e conseqüentemente na prestação
de serviços de telecomunicações cada vez mais deficientes e de pior qualidade.
Caracterizava aquela época, a ausência de uma legislação adequada que regulasse uma
política definida e estruturada. Este vazio se agravava e era comprometido pela pluralidade de
poderes envolvidos - União, Estados e Municípios - na tarefa de concessão, tudo contribuindo
para que o setor de telecomunicações se encontrasse mergulhado numa estrutura confusa,
ineficaz e sem maiores perspectivas futuras.
A desorganização era ainda mais grave pela grande quantidade de empresas
exploradoras dos serviços que, além de tudo, não dispunham de nonnas e padrões técnicos
capazes de direcionar a sua gestão isoladamente, nem a do setor, como um todo.
Além do mais, o poder público se mantinha distante e apenas se envolvia
burocraticamente, sem demonstrar a menor competência para administrar uma atividade tão
significativa. Por falta de visão, sensibilidade ou de vontade política, em nenhum momento se
dava conta da relevância desta atividade e da necessidade de uma regulamentação mais
moderna capaz de organizar a atividade e, por conseqüência, interferir positivamente no
processo desenvolvimento da nação.
A segunda e nova fase da história setorial teve início após a promulgação do Código
Brasileiro de Telecomunicações, mais precisamente após o dia 27 de agosto de 1962, data da
publicação da Lei n° 4.117.
Apesar de alguns segmentos do governo envolvidos na administração do setor se
esforçarem para que a situação anterior pennanecesse e que a lei não vingasse, a lei que
estabelecia a criação do Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) começou a ser
aplicada e cumprida, dando início a um novo período que marcava a institucionalização
efetiva do setor de telecomunicações no Brasil.
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Com a instalação do CONTEL e a tomada de suas atividades, foi dado início à
elaboração e aprovação de uma complexa agenda de instrumentos normativos básicos,
necessárias ao redesenho do setor. Os serviços telefônicos passariam a ficar sob o controle da
autoridade federal, através do CONTEL e do DENTEL. Embora a aprovação do Código
defina um marco significativo na história do setor, muitas passagens que antecederam este
fato, e outras que se sucederam, merecem registro.
Não é demais repetir que, em nenhum momento da história do Brasil, as comunicações
e as telecomunicações estiveram ausentes. As passagens mais relevantes, registradas no corpo
da presente pesquisa, ganham ênfase quando relacionadas à grande ruptura provocada pela
implementação das diretrizes estabelecidas pelo Código. Na análise do processo de
institucionalização das telecomunicações não cabe direcionar as observações exclusivamente
aos aspectos tecnológicos e operacionais. Embora relevantes, não são exclusivos. Outros
aspectos, de ordem econômica, política e social, merecem destaque tendo em vista as
características sistêmicas das inter-relações que deles decorrem.
De uma forma geral, recursos humanos, investimentos, impostos, tarifas, entre outros
e, especificamente, o Fundo Nacional de Telecomunicações, FNT, o auto financiamento, a
política industrial e a participação dos militares no processo, são alguns aspectos relevantes
que merecem ser analisados.

2.1.3.4.1. Institucionalização das telecomunicações
a) O Código Brasileiro de Telecomunicações
Foi visto que entre os anos 30 e 60, nas comunicações, o setor de radiodifusão se
sobressaía tendo em vista o alcance e a penetração que o rádio proporcionava. Sua
importância política decorria da grande influência que exercia sobre o segmentos econômico e
social.
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No início da década de 40 e a partir da iniciativa de homens que atuavam nesta área,
ganhou espaço a proposta de elaboração de um projeto de código, obviamente, voltado, quase
que exclusivamente, para a radiodifusão.

o processo evolutivo do Código Brasileiro de Telecomunicações já foi

contado e, na

sua versão definitiva, aprovado pela Lei nO 4.117 de 27 de agosto de 1962 onde destacam-se
os seguintes aspectos:
b) Aspectos mais significativos do código

o

Código Brasileiro de Telecomunicações como um dos instrumentos fundamentais

do processo de institucionalização do setor, ao ser aprovado,
definiu uma política determinando:
a competência para exploração dos serviços;
os conceitos básicos de engenharia para implantação do Sistema Nacional
de Telecomunicações (SNT);
criou um órgão, o Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL),
para executar a política;
regulamentou o artigo 151 da Constituição de 1946 que trata de tarifas;
autorizou o Poder Executivo a criar uma empresa pública para explorar os
serviço que, nos termos do próprio Código, caberia à União explorar;
criou uma fonte de recursos, o Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT),
para que a empresa a ser criada pudesse implantar a infra-estrutura
necessária a execução dos serviços;
deu à radiodifusão os instrumento de que necessitava para operar
"tranqüilamente". (ALENCASTRO E SILVA, 1990, p. 26)
Deste conjunto de aspectos, alguns merecem análise mais específica:
_

Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT)

o FNT foi definido no artigo 51 do Código como fonte de recursos para que a empresa
pública a ser criada pela União - futuramente a Embratel - tivesse os meios necessários para
viabilizar a instalação e a exploração de uma infra-estrutura de troncos nacionais de longa
distância, para integrar diferentes áreas dom país, nos termos definidos no próprio Código.
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Esta medida que o diploma estabelecia, estava sintonizada com a política do governo
de criar fundos direcionados a setores estratégicos, com a finalidade de promover o
desenvolvimento da economia como um todo, a partir do apoio a segmentos relevantes.
Numa primeira versão do Código, este Fundo seria constituído a partir de recursos
provenientes dos impostos arrecadados sobre a venda de equipamentos fabricados no País e
dos de impostos importação, quando fabricados no exterior.
Numa versão posterior a idéia evoluiu para a criação de uma "sobretarifa" sobre a
prestação dos serviços de telecomunicações ficando com isto descaracterizada a figura do
imposto. Esta solução foi considerada a melhor pois, se caracterizado como imposto, o Fundo
teria sido descontinuado antes, como aconteceu com a concessão de isenção do ICM, IPI e do
Imposto de Importação, que beneficiavam o setor antes da aprovação do Código.
A criação do FNT seguiu este dinâmica, representando um dos primeiros impulsos no
desenvolvimento das telecomunicações brasileiras.
Autofinanciamento
Originalmente, o auto financiamento, participação financeira do promitente assinante,
foi idealizado para responder ao desinteresse das principais empresas concessionárias - todas
de capital estrangeiro - em investir na implantação e na expansão nos serviços locais de
telecomunicações (urbanos). Essas operadoras, desde a promulgação da Constituição de 1946,
passaram pela dificuldade de terem aprovadas tarifas justas para os serviços locais pois aquele
diploma estabelecia, em seu artigo 28, que "cabia ao município regular os serviços públicos
de seu peculiar interesse, o telefônico incluído".
Por questões de ordem política, comprometimentos e interesses de prefeitos e
vereadores com seu eleitorado, as tarifas servIam como instrumento de bargarlha e as
autoridades passaram a regulá-las com maior rigor, abrindo, por via de conseqüência, sérios
atritos com as empresas concessionárias.
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A reação contra o capital estrangeiro fazia com que os usuários se considerassem
espoliados e reagissem, não aceitando tarifas elevadas nos serviços públicos, particularmente,
quando prestados por empresas estrangeiras. Mesmo depois que os serviços de
telecomunicações foram transferidos para o controle da União persistiu a sensação de que as
tarifas continuavam, sempre, elevadas.
Paralelamente, era grande a demanda reprimida por serviços telefônicos e uma das
razões era a insuficiência de terminais na rede, resultado da incapacidade das operadoras de
expandirem suas plantas por falta de recursos para investimentos.
Como resultado do freio colocado nas revisões tarifárias, as operadoras deixavam de
priorizar os investimentos nos serviços telefônicos locais, reduzindo-os ao mínimo, um
crescimento simplesmente marginal, o que contribuía para o agravamento dos problemas à
medida em que as necessidades de telecomunicações aumentavam.
A situação, que já era crítica na década de 50, se transformara em calamidade na
década seguinte, particularmente, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde a circunstâncias
políticas, no primeiro, e a economia, no outro, demandavam, de forma crescente, cada vez
mais e melhores serviços de telecomunicações.
Uma das soluções para o problema, seria a de buscar recursos a partir dos próprios
interessados na obtenção de telefones. O projeto de Código, no seu artigo 42, estabelecia a
cobrança do "autofinanciamento" a ser pago pelo promitente usuário do serviço.
A institucionalização do autofinanciamento teve seu início em 1955 na Companhia
Telefônica de Minas Gerais (CTMG), posteriormente TELEMIG, porém o primeiro
lançamento de plano de participação, aconteceu numa operadora do Nordeste. A
institucionalização efetiva aconteceu um ano depois, na época do 10 Congresso de
Telecomunicações.
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o objetivo do autofinanciamento era dotar o Sistema de recursos, através da adoção de
um modelo similar ao aplicado por organizações de telecomunicações de centros mais
desenvolvidos. Esta dinâmica já era adotada, na época, pela americana American Telephone
and Telegraph, (AT&T), onde as empresas pertencentes ao Sistema Bell, eram 100%
controladas pela holding, com suas ações negociadas em bolsa.
A matéria do auto financiamento, por demandar uma regulamentação detalhada e exigir
flexibilidade na sua aplicação, era por demais complexa para ser incorporada ao corpo da Lei.
Era recomendável que a matéria fosse regulada através de disposições transitórias.
O Decreto n° 52.026, de 20 de maio de 1963, viria a aprovar o Regulamento Geral
para a execução da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962. (íntegra no Anexo A)
Este Regulamento Geral seria, posteriormente, já no Governo Castelo Branco, alterado
em seus pontos mais sensíveis, quando, através do Decreto n° 162, de 13 de fevereiro de
1967, retirava dos Estados e Municípios a condição de poderes concedentes, retomando à
União esta prerrogativa (íntegra no Anexo A).
A idéia amadureceu e viria a ser aprovada no CONTEL através da Decisão nO 5, de 3
de março de 1966, documento que embutia idéias de elevado cunho social, qual seja abrindo a
possibilidade de pessoas isentas do pagamento do imposto de renda e instituições de caridade,
ganharem o direito à assinatura de telefone, sem ter que participar financeiramente.
Uma alternativa para a captação de recursos, que serviu para dotar de servIços
telefônicos muito municípios e que no passado era aplicada por algumas empresas fabricantes
de equipamentos no interior do País, antes mesmo da formalização do auto financiamento, era
a da criação de pequenas empresas. Os representantes comerciais atuavam nas prefeituras
convencendo o poder local a instalar e operar serviços mediante cobrança dos custos dos
munícipes que desejassem se tomar assinantes. Cabe neste ponto abrir um parêntesis para
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antecipar que nas matérias relacionadas à exploração dos serviços de telecomunicações, a
futura Constituição de 1988, em seu Artigo 21, viria estabelecer como competência da União:
[. ..} explorar diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle estatal,
os serviços telefônicos, telegráficos e de transmissão de dados, e demais serviços
públicos de telecomunicações assegurada a prestação de serviços de informações
por entidades de direito privado através da rede pública de telecomunicações
exploradas pela União.

Na votação desta Constituição (1988) em primeiro turno, havia sido cometida uma
grande falha que tomava este artigo mais retrógrado do que havia sido estabelecido na
Constituição de 1946, uma vez que ainda admitia que, não somente a União, mas também os
Estados e Municípios se envolvessem na concessão dos serviços de telecomunicações. Esta
grave falha que produziu no passado sérios danos ao desenvolvimento do setor, foi corrigida
quando da votação no segundo turno.

o novo texto passava a dizer,

agora no seu artigo 8° inciso XV, tão somente, "que

competia à União: explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão os serviços de
telecomunicações" .
Com o passar do tempo a prática mostrou a eficácia do texto, ao criar condições para a
efetiva institucionalização das telecomunicações que alcançaram um nível de progresso
jamais experimentado.

2.1.3.4.2. Criação das Empresas e do Ministério das
Comunicações - Processo de institucionalização
a) Criação da Embrate1
A intervenção do Estado em diferentes setores, energia, transporte, habitação,
transformou o Brasil, contribuindo diretamente para o seu desenvolvimento econômico e
social. Com as telecomunicações, os resultados foram ainda mais significativos.
Uma das passagens mais importantes do processo de institucionalização setorial
decorrente da intervenção do Estado, foi a criação da Embratel conforme estabelecia o artigo
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42 da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962 (Código). Através desta ação, o Poder Público
Federal deu início à grande revolução das telecomunicações brasileiras.
A integração territorial, através da implantação dos troncos naCIOnaiS de longa
distância e as conexões internacionais de telecomunicações que resultaram na aproximação
dos esparsos grupamentos sociais, melhorando as vias econômicas, políticas e sociais e numa
melhor inserção do Brasil na comunidade internacional, fizeram com que a Embratel
conquistasse o respeito e a confiança dos nacionais e dos estrangeiros.
Falar "via Embratel" tomou-se um slogan pronunciado por um número crescente de
cidadãos em diferentes partes do País. Esta reação, típica de um processo institucional,
decorreu da aprovação do Código, complementada pelo trabalho desenvolvido pela Embratel.
_

Base legal

O setor de telecomunicações era pobre em instrumento legais para conduzir suas
atividades e, neste contexto, o CONTEL deu início às suas atividades direcionadas ao
processo de institucionalização atuando, prioritariamente, na elaboração dos Regulamentos
Geral, Específicos e Especiais.
Tendo em vista que o Código Brasileiro de Telecomunicações, de 27 de agosto de
1962, no seu artigo 42, "autorizava a criação, pelo poder executivo, de uma empresa pública
para explorar, em nome da União, os serviços que a própria lei definia como sendo da sua
competência explorar", o Regulamento Geral, aprovado pelo Decreto 50.026, de 20 de maio
de 1963, acabou por estabelecer no artigo 67, a sua criação. A organização constituída, foi
batizada, com o nome de Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL).
Quando o CONTEL, submeteu o Regulamento Geral do Código, à aprovação do
Chefe de Gabinete do Presidente João Goulart - órgão que antes da criação do Ministério das
Comunicações, tratava dos assuntos ligados ao setor de telecomunicações - este órgão foi
contra o nome Embratel tendo sugerido a sigla TELEBRÁS, sob a alegação de que a
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tenninação "BRÁS" possuía um maIOr efeito psicológico pois já estaria consagrada na
opinião pública por transmitir a idéia de nacionalização.
Aqueles que defendiam o nome Embratel, alegavam que TELEBRÁS poderia trazer a
idéia de uma holding financeira e de planejamento, que não era o caso e o nome Embratel foi
mantido.

o CONTEL começou a funcionar,

efetivamente, no início do ano de 1963 e alguns

instrumentos legais, mais urgentes e imprescindíveis, tiveram que ser elaborados:
Regulamento Geral do Código, aprovado pelo Decreto n° 26.052, de 30 de
maio de 1963;
Regulamento Especial de Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
n° 52.795, de 21 de outubro de 1963;
Plano Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto n° 52.859, de
18 de novembro de 1963;
Regulamento do Fundo Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo
Decreto n° 53.352, de 26 de dezembro de 1963.
Através do Decreto n° 52.444, de 3 de setembro de 1963, o Governo, atendendo à
solicitação do CONTEL, constituiu uma comissão "para estudar e propor a criação e
organização da Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel".

o próprio

presidente do CONTEL, Coronel Aviador Adhemar Scaffa de Azevedo

Falcão, presidiu a Comissão que elaborou os seguintes dispositivos legais, que foram
posterionnente encaminhados à Presidência da República:
escritura pública de constituição;
estatuto;
Plano Básico de Organização;
esquema financeiro.
Contudo, o Conselho de Planejamento da Presidência da República considerou o
documento muito liberal pois a proposta contemplava uma estrutura com uma Diretoria
Colegiada. O poder político jamais aceitaria que, em uma empresa estatal, não pudesse
interferir na gestão e não concordando com seu conteúdo, rejeitou-o. Contornada esta questão,
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os atos constitutivos da Embratel foram aprovados e publicados no Diário Oficial de 17 de
janeiro de 1964.
A empresa nascia, em setembro de 1965, como empresa pública, funcionando como
entidade autônoma, organizada sob forma de sociedade por ações de cujo capital
participariam, exclusivamente, a União e outras pessoas de direito público, bancos e empresas
governamentais. Tinha por responsabilidade, implantar e explorar, industrialmente, os
serviços de troncos integrantes do Sistema Nacional de Telecomunicações e suas conexões
com o exterior. Para a execução dos programas sob sua responsabilidade, disporia dos
recursos provenientes, principalmente, do Fundo Nacional de Telecomunicaçõe, que deveria
ser arrecadado pelo prazo de dez anos.
Desenvolvimento da empresa
No governo Castelo Branco, assumiu a presidência do CONTEL o Almirante José
Cláudio Beltrão Frederico.
Depois da criação da Embratel, o passo seguinte seria a aquisição do controle da CTB.
A filosofia liberal do presidente do CONTEL, que já fora contra a criação da Embratel e
defendia a não intervenção do Estado na economia, era a de que o controle da CTB deveria
ser adquirido pela iniciativa privada.
Havia um grupo privado interessado pela CTB e, segundo informações da época, este
grupo pretendia adquirir o controle pagando aos acionistas da Brazilian Traction, apenas com
os resultados da operação, sem desembolsar qualquer recurso próprio.
Se por um lado, o presidente do CONTEL defendia seu ponto de vista, a Casa Militar
da Presidência, a quem o CONTEL se vinculava, era favorável à idéia de criação da Embratel
e da aquisição do controle acionário da CTB pela União. Tendo em vista esses dois pontos de
vista, o pedido de demissão do Presidente do CONTEL foi uma decorrência natural. Para o
seu lugar, foi nomeado o Capitão de Mar e Guerra, Euclides Quandt de Oliveira que, ao ser
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escolhido, seguma a orientação da Chefia da Casa Militar, General Ernesto Geisel e do
Presidente Castelo Branco. As diretrizes, de caráter institucional, estabeleciam:
[... ] transferência para o Brasil do controle acionário da CTB;
preferência para uma solução privativista para o controle da nova CTB;
fixação do prazo de trinta dias para que os empresários apresentassem uma
proposta aceitável;
manutenção do disposto na Lei n° 4.117/62 (Código) quanto à posse dos
troncos pelo Estado ao ser elaborada a proposta privativista, podendo os
futuros compradores oferecer soluções alternativas;
compra pelo governo, caso falhassem as negociações dos empresários
privados, sem prejuízo de um posterior retomo à iniciativa privada da futura
CTB, se assim for decidido;
manutenção da unidade da CTB;
intenção de federalizar o poder de concessão de serviços telefônicos;
contratação, com urgência, de um estudo global do problema de
telecomunicações, incluindo especificamente cada um dos pontos em tomo
dos quais se dividem os técnicos, tais como:
a unidade da CTB;
a compra da CTB por empresários privados;
a capacidade financeira da área privada;
o caso CETEL;
o caso da cidade de São Paulo;
o caso da Embratel;
o problema dos troncos;
caso CONTEL;
o problema financeiro, e as
tarifas.
Além deste tema, outros trabalhos foram agilizados e entre eles, os estudos para que os
Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul assumissem o controle das respectivas seções
estaduais da Companhia Telefônica Nacional (CTN), do grupo ITT e o prosseguimento do
processo de institucionalização das telecomunicações.
Com a apresentação da escritura pública de constituição do plano organizacional
inicial e o do esquema financeiro para subscrição de capital, instalou-se a Embratel, tendo
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sido nomeado o seu pnmelro Presidente, um militar engenheiro de telecomunicações que
inclusive participou da revisão dos atos de constituição da empresa.
De acordo com a Decisão n° 5, de 6 de janeiro de 1967, do CONTEL, a Embratel
deveria dar início, imediato, à execução dos troncos de microondas de alta capacidade do
Sistema Nacional de Telecomunicações, interligando a maioria dos Estados brasileiros bem
como a construção da estação terrena do Sistema Internacional de Comunicações por
Satélites. No entanto, alguns problemas surgiram nos primeiros momentos de existência da
Embratel.
Uma proposta foi apresentada pela firma japonesa de importação e exportação,
Kinoshita & Cia Ltd., ao Ministério de Viação e Obras Públicas, em outubro de 1963,
oferecendo ao governo brasileiro, em uma operação casada com a exportação brasileira de
minério de ferro, um financiamento de US$ 150 milhões para que fossem adquiridos, pelo
setor de telecomunicações, equipamentos japoneses e correlatos. A proposta foi aceita pela
Presidência da República, por recomendação do Ministério de Viação e Obras Pública (US$
200 milhões, sendo 70% para telecomunicações e 30% para ferrovias).
O CONTEL, que não participou das negociações, só veio a tomar conhecimento algum
tempo depois e resolveu encaminhar um Oficio (n° 48/CONTEL de 09 de dezembro de 1963)
à Presidência solicitando providências. A casa militar, após analisar a consulta, respondeu,
fazendo as seguintes recomendações:
recomendar aos ministros da Fazenda e Viação e Obras Públicas suspender
as providências da operação até o pronunciamento do CONTEL;
recomendar ao Presidente do CONTEL, que examinasse os termos da
operação programada e apresentasse parecer ao gabinete militar.
O parecer do CONTEL, que foi aprovado, propunha que
somente após a constituição da Embratel e a definição dos tipos de equipamentos a
serem adquiridos, haveria interesse que acordos desta natureza fossem examinadas.
O contrato com a Companhia Vale do Rio Doce poderia servir de garantia colateral
para a aquisição de equipamentos e serviços de telecomunicações, em época
oportuna, no mercado japonês ou em outro mercado qualquer.
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É importante consignar que, naquela época, a Embratel ainda não existia. Pergunta-se

então: teria o Departamento de Correios e Telégrafos (DCT), órgão oficial do setor, condições
de receber e operar tais equipamentos? A operação foi cancelada.
Um outro problema surgido na época dizia respeito à propriedade da estação terrestre
do Sistema Mundial de Telecomunicações por Satélite. A ITT americana havia se oferecido
para construir a estação com recursos próprios e explorá-la por um determinado período findo
o qual a estação passaria à propriedade da Embratel.
O problema foi conduzido ao Presidente Castelo Branco que em conjunto com alguns
Ministros, com os Presidentes do CONTEL e da Embratel decidiram, em novembro de 1966,
que "a Embratel seria a melhor solução para a exploração de estação terrestre de satélite
brasileira". Com esta decisão favorável à Embratel, estava sendo iniciado o processo de
institucionalização dos serviços internacionais de telecomunicações.
b) Controle da CTB pela União
A exploração dos serviços públicos por empresas de capital estrangeiro sempre se
constituiu em urna das matérias mais polêmicas, alvo de grandes debates, particularmente
quando envolve na discussão ternas corno soberania, segurança e autodeterminação.
Também no Brasil a matéria estava na pauta quando o governo decidiu cnar a
Comissão de Nacionalização de Empresas Concessionárias de Serviços Públicos (CONSESP),
com a finalidade de estudar o terna e propor soluções.
Particularmente no caso da CTB, havia urna firme posição do Governo Federal para
assumir o seu controle e o BNDE foi indicado pela Comissão, para processar o levantamento
da situação e dar início às negociações.
Paralelamente havia a intenção do Governador do Estado da Guanabara, Carlos
Lacerda, de encampar a divisão Rio de Janeiro da CTB e assumir o controle dos serviços
telefônicos no Estado. O Governo Federal foi alertado para o fato e para o prejuízo que esta
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iniciativa poderia trazer às negociações. O Presidente João Goulart, compreendendo a
gravidade do problema, decidiu agilizar o processo promovendo a intervenção na Companhia,
o que foi feito através do Decreto n° 814, de 31 de março de 1962 (Anexo A).
Mais uma vez ficava caracterizada a importância estratégica das telecomunicações no
contexto do desenvolvimento social, político e econômico do país e a necessidade
conseqüente da União assumir o controle dos meios de telecomunicações. No entanto, não
eram somente razões de ordem institucional que exigiam a mudança no controle. Questões
técnicas, de engenharia e o precário desempenho operacional, com sérios reflexos na
qualidade dos serviços que vinham sendo prestados, impunham ações enérgicas e urgentes já
que, naquela época, a empresa controlava 80% dos telefones instalados no País.
Foi baseado nestas constatações que o Plenário do CONTEL, tendo em vista a
relevância das telecomunicações como ferramenta essencial no desenvolvimento e no controle
das ações governamentais e, com o objetivo de subsidiar o governo que se instalava após a
vitória do movimento de 64, emitiu, em maio de 1964, relatório fazendo um balanço do setor
e sinalizando para os principais problemas na área. O documento, no que dizia respeito à
CTB, enfatizava que:
as instalações da CTB constituem a maior e mais importante parcela do
atual Sistema Nacional de Telecomunicações, SNT;
o controle do SNT pelo Governo Federal, é imprescindível à Segurança
Nacional. A exploração das telecomunicações, como serviço público do
maior interesse para a Segurança Nacional, em todos os países que possuem
sistemas compatíveis com as suas respectivas necessidades, ou é realizado
pelo Estado ou por companhias nacionais;
é fato indiscutível que a exploração de serviços públicos por empresas de
capitais estrangeiros tem se constituído em ponto de fricção entre a opinião
pública e a dos investidores;
a expansão dos serviços telefônicos nas áreas servidas pela CTB é medida
inadiável, única capaz de sanar as dificuldades criadas pela quase
estagnação em que, há vários anos, encontram-se os servIços explorados
pela empresa;
na situação atual, qualquer plano de expansão dos serviços de
telecomunicações do País, com base em novos investimentos realizados pela
CTB, não atende ao interesse nacional;
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a Embratel, a quem cabe explorar industrialmente serviços de
telecomunicações, postos nos ermos da lei, sob o regime de exploração
direta da União, constitui, hoje, o instrumento de que carecia o Governo
Federal para a solução do problema.
E concluía sugerindo: "Face ao exposto, somos de parecer que urge uma solução para
o problema da posse, pela União, da CTB, através da forma que julgar mais conveniente'.
Uma proposta de linha de ação complementava o relatório:
o Código Brasileiro de Telecomunicações, tendo adotado uma solução
mista, isto é, a entrega dos troncos, em monopólio, para a União e
permitindo a concessão dos serviços de telefonia às unidades federativas,
impõe em linhas gerais, a seguinte orientação:
os troncos da CTB, após a solução da posse da empresa pela União, deverão
ser entregues à Embratel;
os serviços urbanos e intermunicipais, executados hoje pela CTB, poderão
ser entregues aos estados respectivos. A União, fomentando a expansão de
empresas estaduais, já existentes, e a criação de outras, poderia participar,
através da Embratel, do capital das mesmas mediante incorporação do
acervo da CTB nas referidas empresas (ALENCASTRO E SILVA, 1990, p.
84).
Com isto, estava-se plantando a semente da criação das empresas polo.
Pressões externas, inclusive através da Embaixada brasileira em Washington, tendiam
a enfraquecer a criação da Embratel, mesmo antes de ser decidida a aquisição do controle da
CTB pela União. Além disso, foi constituída em São Paulo a Companhia Telefônica
Piratininga que reunia entre seus associados, a maioria das empresas telefônicas
independentes da área de São Paulo, "com a finalidade de assumir o controle da CTB e de
pleitear, junto ao Governo, a transferência para a iniciativa privada, de parte ou de todo o
acervo da CTB, ora encampada" (correspondência entre o CONTEL e o Presidente Castelo
Branco).
Como não havia recursos suficientes para promover uma rápida e necessária expansão
dos serviços, somente a solução através de um modelo de auto financiamento teria condições
de êxito. A estratégia, se implementada através de grupos privados, não surtiria efeito.

309

A resposta do governo a esta proposta foi negativa e o controle da CTB ficou com a
União que, através da Embratel, adquiriu as ações do grupo controlador. No dia 8 de julho de
1966, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária na qual foram aprovados os novos
Estatutos da Sociedade, eleita uma nova diretoria com a incumbência de "normalizar os
serviços telefônicos nas áreas de concessão da Empresa".
c) Criação do Ministério das Comunicações
Como decorrência do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, que aprovava a
Reforma Administrativa, foi criado o Ministério das Comunicações e extinto o Ministério da
Viação e Obras Públicas (Anexo A). Todos os serviços que estavam sob responsabilidade
deste último foram reestruturados e transferidos, parte para o Ministério das Comunicações,
Minicom, e parte para o Ministério dos Transportes. Como decorrência, o CONTEL, o
DENTEL e o Departamento de Correios e Telégrafos, diretamente vinculados e a Embratel e
a CTB, indiretamente vinculados, foram, então, absorvidos pelo Minicom.
A primeira administração do Ministério das Comunicações foi entregue ao Professor
Carlos Furtado Simas que foi, posteriormente, substituído pelo Coronel da Arma de
Comunicações do Exército, Hygino Caetano Corsetti.
No dia 28 de fevereiro deste mesmo ano, o Decreto-Lei n° 235, acrescentava um
parágrafo ao Decreto-Lei N° 162, anteriormente aprovado (Anexo A).
d) Criação da Telebrás
Mais adiante, em mais uma etapa no processo de institucionalização das
telecomunicações, com a criação da TELEBRÁS e do seu Sistema, teve prosseguimento a
grande revolução, considerada por muitos como a maior realização do período revolucionário.
O sucesso desse avanço ultrapassou fronteiras e foi merecedor, também, do
reconhecimento internacional. Instituições como a União Internacional de Telecomunicações
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(UIT) , o Banco Mundial, a Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL), entre
outros, foram unânimes no reconhecimento da evolução experimentada.
Os principais indicadores que, ao longo do tempo, marcaram o desenvolvimento das
telecomunicações e serviram para coroar este processo de institucionalização indicavam que,
em menos de dez anos, o Sistema TELEBRÁS concluiria um dos projetos de maior
significação sócio-política, qual seja, o de dotar a totalidade dos os municípios brasileiros e
mais de 4000 distritos,

vilas,

agrovilas

e

outras

localidades,

com

serviços de

telecomunicações.
A interiorização e a popularização crescente das telecomunicações somente foi
possível porque, institucionalmente, o Sistema TELEBRÁS, em um regime monopolista,
operando a quase totalidade dos telefones instalados no país, contribuiu diretamente com o
esforço nacional de distribuição de renda, investindo, em áreas deficitárias, recursos
provenientes de operação nas áreas superavitárias.
Contudo, a intitucionalização é um processo e apesar dos resultados favoráveis, ainda
havia muito a ser feito e novos objetivos deveriam ser alcançados.
Processo de criação
Com a consciência de que o desenvolvimento das telecomunicações no País e a
eliminação da exploração deste serviço público por empresas de capital estrangeiro, um
documento, intitulado, "Subsídios para a racionalização e integração das telecomunicações no
País" foi encaminhado pelo Secretário Geral do Ministério das Comunicações ao Ministro
Carlos Furtado Simas, propondo uma nova estrutura organizacional para as telecomunicações
brasileiras. Após várias considerações, a proposta concluía:
transferir para uma agência financiadora do governo as ações da CTB, hoje
pertencentes à EMBRATEL, medida que se faz necessária para permitir a
reestruturação ora proposta;
designar, por decreto, uma comissão para elaborar os novos estatutos da
atual CTB e propor os atos necessários à criação da companhia
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controladora, bem como outras medidas correlatas que se tomem
necessárias.
Neste estudo o nome TELEBRÁS não era ainda cogitado. Designava-se o nome de
Companhia Nacional de Telecomunicações para ser a detentora da concessão de
telecomunicações para todo o território nacional (excluía-se desta concessão total aquela já
atribuída à Embratel).
Participariam do capital dessa empresa, a União, os estados e municípios, alguns
orgamsmos regIOnaiS, estabelecimentos oficiais de crédito, pessoas jurídicas de direito
privado e pessoas fisicas. Constava igualmente da proposta, a criação de um Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento, como sociedade autônoma, 100% controlada pela empresa.
Os serviços de telecomunicações, em todo o território nacional, seriam operados por
operadoras associadas e pela Embratel que deveriam se subordinar às regras ditadas pela
citada empresa. As companhias operadoras poderiam ser controladas ou firmar contratos de
operação com a Companhia Nacional. As empresas existentes que não desejassem se associar
à Companhia Nacional continuariam suas atividades até a conclusão dos respectivos contratos

de concessão ou permissão.
Pela falta de sintonia entre os pontos de vista do Secretário Geral e do Ministro e que
culminaram com o pedido de demissão deste último, a proposta não teve prosseguimento.
Quando o coronel Higino Corsetti assumiu o Ministério, solicitou que a proposta fosse
reapresentada e ainda assim, não foi dado andamento ao assunto. Para dificultar o
desenvolvimento dessas novas idéias, o relacionamento do Ministro Corsetti com a Embratel
também não era dos melhores.
Com a inflexibilidade na defesa de seus pontos de vista, o Ministro deixou entender
que teria como missão romper a estagnação da telefonia urbana, um sério óbice no processo
de desenvolvimento nacional. Como uma das suas iniciativas, impôs à CTB um Plano de "Um
Milhão de Telefones", mais do que o dobro da planta existente naquela empresa.
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Há muito se reconhecia a necessidade de uma coordenação central, através de uma
empresa holding, que serviria para agilizar o resgate do grande atraso em que estava
mergulhado o setor de telecomunicações. Sem uma organização operando como "pivô" de um
sistema integrado, o país dificilmente teria condições de estabelecer uma estrutura moderna e
dinâmica, capaz de interpor um ponto de inflexão na tendência desfavorável que vinha sendo
experimentada.
A criação da holding e de empresas representativas, uma em cada unidade da
federação, dependiam de uma decisão ministerial, matérias que estavam sendo estudadas e
amadurecidas. Dificultava a decisão o problema da existência de quase mil empresas
operadoras, espalhadas pelo país, na sua grande maioria, mal organizadas, deficitárias, sem
capacidade de investimentos e de porte pequeno. Concentrar os serviços de telecomunicações
em poucas porém sólidas operadoras, dotadas de uma gestão equilibrada e de um
planejamento bem definido e integrado com outros participantes do sistema, seria a alternativa
mais adequada para redirecionar o setor.
Estas idéias foram amadurecendo até que o Ministro, a partir da aprovação de um
estudo realizado por um grupo de especialistas requisitados de vários setores, decidiu pela
idéia da criação de uma empresa holding de um sistema. Esta organização teria, entre outras
atividades, o planejamento dos serviços públicos de telecomunicações, o gerenciamento da
participação do Governo Federal nas empresas de serviços públicos de telecomunicações, a
promoção, através de subsidiárias ou associadas, da implantação e exploração de serviços
públicos de telecomunicações no território nacional e no exterior.
Outras premissas básicas, existentes por trás da estrutura aprovada foram:
a Embratel, tendo instalado uma grande rede interurbana, já dispunha de
receita própria, que lhe pennitia efetuar as novas instalações sem
necessidade do FNT;
as empresas telefônicas, pulverizadas em quase mil companhias
independentes, não tinham condições técnicas e financeiras de estruturar e
ampliar adequadamente seus serviços;
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mesmo a redução do número de empresas, pela sua integração por áreas ou
Estados não era solução total, pois faltava a base financeira para a expansão
dos sistemas;
a disponibilidade de recursos, provenientes do FNT, não podia ser dirigida
por qualquer das empresas exploradoras de serviços, pois haveria o perigo
de distorções, decorrentes das necessidades da própria empresa, que
poderiam levar à alocação excessiva de recursos para si mesma, em prejuízo
do conjunto;
a necessidade de existência de um organismo, com a flexibilidade da
organização empresarial privada, que gerisse os recursos e fixasse os
detalhes do cumprimento da política geral de telecomunicações,
estabelecida pelo Ministério.
Propostas de vários atos visando a concretização desta decisão foram enviados ao
Presidente da República, visando institucionalizar a idéia da holding, Telecomunicações
Brasileiras S.A., TELEBRÁS, e da sua estrutura, composta por 22 empresas subsidiárias e 4
associadas. A intenção de vincular ao Plano Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo
Decreto n° 52.859, de 18 de novembro de 1963, os sistemas de telecomunicações regionais e
as redes urbanas, foi defendida através da Exposição de Motivos nO 57/71, encaminhada em
15 de julho de 1971 e, pela Exposição de Motivos n° 118/71, de 25 de agosto de 1971, a
proposta de reformulação da estrutura do Ministério, com a idéia da empresa holding. A partir
dessas iniciativas, foram surgindo outros planos, o Plano Nacional de Telefonia (10 milhões
de telefones) e o Plano de Emergência (1 milhão de telefones).
Cogitava-se também, a organização de duas outras entidades: uma para os serviços de
telex e telégrafos e outra para os serviços nacionais de rádio e TV Educativa e informativos
oficiais. Enquanto a primeira não acontecera, a outra, a Radiobrás, só viria a ser criada na
gestão seguinte. Consultado, o Ministério do Planejamento manifestou seu ponto de vista
favorável a este conjunto de idéias, formalizando seu apoio através da E.M. n° 123-B, de 20
de setembro de 1971.
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A Presidência da República aprovou as E.M.'s apresentadas e o Ministro das
Comunicações baixou a Portaria 420/71, determinando a elaboração dos estudos e trabalhos
necessários à execução das diretrizes estabelecidas pelo Presidente.

o "Programa de Ação Imediata" contemplava as seguintes diretrizes e atividades:
Conceituação Geral da Estrutura - discussão, fixação de objetivos e
levantamento de fontes de referência;
Definição de atribuições e funções da empresa holding;
Definição de atribuições e funções das Subsidiárias e Associadas e seu
relacionamento com a holding;
Definição de atribuições e funções da Embratel e seu relacionamento com a
holding;
Definição de atribuições e funções do Ministério da Comunicações e seus
diferentes Órgãos (Secretaria Geral, DENTEL, etc.) tendo em vista a nova
estrutura;
Elaboração do Projeto de Lei de Criação da Empresa holding;
Elaboração do Regulamento das Empresas Concessionárias dos Serviços
Públicos de Telefonia;
Estudos preparatórios para a reformulação da legislação; legislação a ser
revogada ou modificada;
Reformulação da Lei nO 4.117 e seus regulamentos, incluindo a elaboração
de um Código Brasileiro de Radiodifusão tendo em vista a nova estrutura;
Elaboração do Plano Diretor para a Empresa holding;
Coordenação com as indústrias.

o

relatório parcial apresentava duas alternativas, a primeira, constituir a empresa a

partir da estrutura já existente da Embratel ou da CTB e a segunda, através da apresentação de
um anteprojeto de lei autorizando o Poder Executivo a criar a holding.
Prevaleceu a segunda idéia, criação da holding como sociedade de economia mista,
com a denominação de Telecomunicações Brasileiras S.A., TELEBRÁS, que foi
encaminhada à Presidência, através da E.M. n° 27/72, de 14 de maio de 1972. O anteprojeto
proposto previa ainda, a transformação da Embratel, de empresa pública em sociedade de
economia mista.
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Legislação
No dia 11 de julho de 1972, o anteprojeto foi aprovado e a Lei decorrente, n° 5.792,
autorizou a criação da TELEBRÁS bem como a transferência da gestão do FNT, da Embratel
para a TELEBRÁS. A empresa, contudo, só foi constituída no dia 9 de novembro de 1972
(Anexo A).

o

Decreto n° 70.914 (Anexo A), de 2 de agosto de 1972, iria dispor sobre a

constituição da Telebrás e conferir ao Ministro das Comunicações, a autorização para aprovar
a sua constituição e designar representante para elaborar o projeto do seu Estatuto, o que viria
a ser formalizado através da Portaria n° 481, de 9 de novembro de 1972, do Ministério das
Comunicações. O texto da Portaria é o seguinte:
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N° 481, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1972
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no Decreto nO 70.914, de 2 de agosto de 1972,
Resolve:
I - Aprovar, para os altos fins que lhe atribui a Lei nO 5.792, de 11 de julho de
1972, a constituição da sociedade de economia mista Telecomunicações
Brasileiras S.A. TELEBJUS, na conformidade dos atos transcritos na Ata da
Assembléia Geral de Constituição, anexos a esta Portaria, a ser com ela
publicada e arquivada no Registro de Comércio.
11 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
HYGINO C. CORSETTI
Ministro de Estado das Comunicações
Nota: A Ata da Assembléia-Geral da Constituição da Telebrás, realizada no dia 9
de novembro de 1972, é parte integrante desta Portaria.

2.1.3.4.3. Gestão no período Telebrás
a) Comunicações do Brasil com o exterior
Satélite
A comunicação do Brasil com o exterior, conforme estabelecia o Código, era da
responsabilidade da Embratel. É de sua responsabilidade: "possibilitar a participação do país
no Sistema Internacional de Comunicações por Satélites, dotando-o das canais adequados, em
número e qualidade, de que necessita para as suas comunicações com as demais nações".
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o Brasil fazia parte então do Consórcio Internacional (INTELSAT) e, como sistema
complementar, utilizava, para as conexões internacionais, os cabos submarinos cujos
contratos foram firmados em maio de 1971, que foram sendo aperfeiçoados ao longo do
tempo, apresentando segurança e confiabilidade compatíveis com os sistemas espaciais.
Na gestão do Ministro Corsetti foram iniciados estudos para estender os serviços e
dotar o País de um sistema "doméstico" de telecomunicações por satélite, propósito que só
viria a ser materializado anos depois.
Cabos submarinos
As conexões internacionais não se limitavam ao sistema de telecomunicações por
satélites. Como uma das alternativas para o escoamento do tráfego internacional, coube à
Embratel, no âmbito das suas atribuições, lançar um cabo submarino para a Europa em busca
da interconexão do País com o continente europeu. O projeto por ela desenvolvido, contudo,
deixou de lado as questões de ordem política e se limitou aos aspectos técnicos e à razões de
ordem econômica e de engenharia.
Uma ou mais parcerias estrangeiras sempre fazem parte de projetos de cabos
transcontinentais e a Embratel saiu em busca de parceiros. A África do Sul foi quem ofereceu
as melhores condições técnicas e econômicas, o que desagradou o Ministério das Relações
Exteriores justamente pelas questões de ordem política que se apresentavam. A Embratel teve
que buscar novos parceiros e finalmente se acertou com a Espanha com quem o Brasil assinou
protocolo para o futuro lançamento do cabo submarino BRACAN - Brasil Canárias - com 160
canais telefônicos.
O sucesso alcançado pela Embratel e o prestígio que ia se acumulando na implantação
dos seus múltiplos projetos, associado à decepção por não ter sido escolhida como holding,
além de algumas iniciativas que vinham sendo tomadas isoladamente, acabou por criar sérios
problemas no seu relacionamento com o Ministério das Comunicações. O Ministro Carlos
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Simas, por não consegUIr se Impor nestes aspectos, administrou e tolerou este tipo de
ambiente. O Ministro Corsetti, que o substituiu, herdou esta situação mas não aceitou a quebra
de hierarquia e acabou por demitir toda a diretoria daquela empresa. Pelo corporativismo que
naquela organização fora enraizado, ela reagia em adotar, como as demais subsidiárias, o
subtítulo "uma empresa do Grupo TELEBRÁS".
Quando da implantação do BRASILSAT, a TELEBRÁS, como responsável pelo
planejamento setorial, havia decidido, por diferentes razões, instalar a estação terrena em
Brasília. A Embratel surpreendeu a todos quando implantou a estação no Rio de Janeiro.
Mesmo com a determinação de revisão do projeto e face ao aperto do cronograma de ativação
que não poderia ser atrasado, a TELEBRÁS teve que ceder e reconsiderar sua posição,
acabando por autorizar a instalação no Rio de Janeiro. Fato consumado.
b) Telecomunicações na Amazonia - GET AM
Consolidar e fortalecer a Amazônia e particularmente a Zona Franca de Manaus, como
forma de ocupação territorial, desenvolvimento econômico e integração com o resto do país e
como elo significativo da cadeia de segurança e soberania, constituía-se em um item
fundamental da agenda política, econômica e social do Governo. A viabilização de um amplo
projeto neste sentido, exigia o conhecimento e análise dos principais problemas da região. A
partir de um levantamento inicial, logo se sobressaíram aqueles ligados à telecomunicações e
que por sua falta, isolavam sobremodo aquela parte do território nacional.
Por sugestão dos Ministérios do Interior e das Comunicações, foi proposto à
Presidência a criação de um corpo técnico, o Grupo Executivo das Telecomunicações da
Amazônia (GETAM), com a finalidade de estudar e apresentar soluções para os problemas
das telecomunicações na região. O relatório final sugeria a implantação um sistema de
telecomunicações por difusão troposférica, capaz de cobrir grandes distâncias, tendo em vista
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as características peculiares da região. À Embratel coube a tarefa de desenvolver, implantar e
operar aquele sistema. Futuramente, o Sistema de Satélites serviria a esta finalidade.
c) Repartição de receita entre empresas do Sistema Telebrás
Na busca de um maior equilíbrio econômico-financeiro do setor e de acordo com as
regras vigentes, a Embratel, historicamente, transferia às diferentes operadoras um percentual
da receita adquirida com o tráfego interurbano. Com o advento do Sistema TELEBRÁS, as
regras desse repasse foram alteradas passando-se a adotar uma modalidade de repartição de
receita que melhor remunerasse as empresas pólo, afinal, as maiores responsáveis pelos
investimentos mais pesados, aqueles destinados ao serviço local e, portanto, uma forma mais
justa de acerto e que seria contabilizado através da adoção da taxa de tráfego mútuo.
Apesar de estar claro que este tipo de distribuição visava, complementarmente, atender
a legislação (Resolução n° 43 do CONTEL) nos aspectos relacionados aos limites legais de
remuneração dos investimentos, a idéia jamais fora bem acolhida pela Embratel que alegava
ser ela quem sustentava as demais empresas operadoras. Esta discussão perdurou por muito
tempo e provocou enormes desgastes de parte a parte.
d) Empresas-polo, uma em cada Estado
O CONTEL, nos primórdios da sua criação, recebia representantes das operadoras
estaduais e municipais então existentes (mais de mil) para apresentar seus planos e pleitear
melhores tarifas. Nestas audiências eles apresentavam um rosário de problemas que iam desde
a limitação de suas áreas de concessão, relacionamento com fornecedores e com autoridades
do executivo em suas áreas de atuação a muitos outros, o que deixava claramente transparecer
o vazio institucional que havia, marcado principalmente pela falta de um planejamento
integrado e de uma ampla legislação para o setor, capaz de atender e responder a todas essas
questões.
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o CONTEL tinha perfeita noção

de que no desenvolvimento das telecomunicações

brasileiras teria, obrigatoriamente, que passar por uma atuação eficaz das empresas estaduais
e, foi em função desta certeza que em um de seus diferentes pareceres, assim se manifestou:
b - os serviços urbanos e intermunicipais executados, hoje, pela CTB,
poderão ser entregues aos Estados respectivos. A União, fomentando a
expansão das empresas, já existentes e a criação de outras, poderia
participar, através da Embratel, do capital das mesmas, mediante a
incorporação do acervo da CTB nas referidas empresas (documento de 15
de maio de 1964) (apud ALENCASTRO E SILVA, 1990, p. 83).
Em outra oportunidade o plenário do CONTEL assim se pronunciava:
Daí, a nossa afirmação de que os Municípios, por não contarem, na maioria das
vezes, com assessoramento conveniente, não apresentam condições de administrar
serviço público tão essencial e tão complexo, como é o de telefonia, dadas as
exigências técnicas requeridas - a Constituição de 1946 dava ao Município tal
competência.
Consideramos, pois, como segunda hipótese, a União assumindo o papel de
concedente ou executor do serviço. (apud ALENCASTRO E SILVA, 1990, p. 83)

E em outra manifestação:
A afirmativa decorre da seguinte evidência: As companhias estaduais, se criadas e
fortalecidas, terão uma administração local capacitada, não só por conhecer os
dados indispensáveis às alternativas do planejamento, como também por um
contato mais íntimo com as condições de trabalho de suas respectivas áreas.
Tudo isso, e mais o ritmo que o desenvolvimento das telecomunicações nos Estados,
sob a égide de companhias estaduais, está assumindo, nos autoriza a vir a esta casa
para afirmar que somente através delas será possível dotar o País, em prazo
razoável, de um sistema de telecomunicações capaz de satisfazer aos reclamos do
desenvolvimento e segurança nacionais. (apud ALENCASTRO E SILVA, 1990, p.
84)

Alguns anos maiS tarde, a idéia que vinha sendo amadurecida há tempo, foi
transformada em realidade. Na gestão do Ministro Corsetti, através de portarias ministeriais,
foram criadas, para cada uma das unidades da federação, empresas representativas, pólos de
atração das empresas existentes em suas respectivas áreas de atuação. A elas cabiam duas
grandes tarefas que certamente contribuíram para a continuidade da institucionalização
setorial: a elaboração dos planos estaduais de telecomunicações e a absorção das operadoras
existentes em suas respectivas áreas de atuação.
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Um dos maiores problemas do setor, permanente ameaça ao seu desenvolvimento e
responsável por grande parte do atraso que vinha se acumulando ao longo dos anos, era,
justamente, o da existência no país de uma quantidade enorme, quase mil, de pequenas
empresas operadoras que não desempenhavam adequadamente as suas responsabilidades já
que não atendiam satisfatoriamente a população de suas áreas de concessão. No processo de
institucionalização das telecomunicações, esta foi a primeira vez que o assunto foi abordado
diretamente e com total realismo e isenção.
Para se ter uma idéia do que este vazio operacional significava, só no Estado de Minas
Gerais, dos 722 municípios, na época, mais da metade não dispunha de qualquer meio de
telecomunicações.

2.1.3.4.4. Aspectos econômicos do Sistema Nacional de
Telecomunicações (SNT)
a) Expansão e Investimentos
A situação precária do setor antes da década 1970 exigia uma verdadeira revolução
estrutural nos órgãos de política e de exploração dos serviços. A falta de um processo
institucionalizado indicava a desestruturação reinante e a inexistência de instalações
minimamente necessárias à prestação dos diversos serviços públicos de telecomunicações em
âmbito urbano, interurbano e internacional. Os limitados recursos, necessários aos
investimentos, contribuíam para agravar ainda mais o atraso em que se encontravam as
telecomunicações públicas. Recursos próprios, derivados da atividade econômica, recursos
obtidos no mercado de capitais e recursos de terceiros, decorrentes de empréstimos, definem o
leque de alternativas que deveriam ser analisadas para bancar o esforço de recuperação.
O Estado não demonstrava interesse em participar com capital para o cumprimento
dos objetivos que ele mesmo fixava; pelo contrário, buscava retirar do setor qualquer saldo
resultante das receitas geradas.
_LIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEII
FUNDACAO GETULIO VARGAS
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o Código já havia fixado alguns princípios que serviriam para cobrir algumas lacunas
econômico-financeiras. Entre elas:
definição de uma política de exploração dos serviços;
autorização para a União criar a Embratel (artigo 42); e,
criação de uma fonte de recursos (artigo 51), o Fundo Nacional de
Telecomunicações, para que aquela empresa implantasse os meios
necessários à execução dos serviços que o próprio Código definia como de
competência da União explorar.
Uma parcela significativa dos recursos destinados aos investimentos deveria ser
arrecadada pela Embratel a partir apenas da exploração dos grandes troncos nacionais, já que
o Código não lhe atribuía, ainda, competência para exploração dos serviços internacionais, na
época, operados por concessionárias de capital estrangeiro (Radional, do grupo ITT,
Radiobrás, do grupo RCA, All America e Ita1cable).
Mesmo sem autorização ou concessão a Embratel foi, aos poucos, assumindo a
responsabilidade de implantar os meios necessários à execução do serviços internacionais e,
bem assim, sua exploração.
A totalidade dos problemas das telecomunicações públicas ainda estava longe de ser
equacionada, uma vez que não havia sido dado nenhum passo para a reestruturação dos
serviços urbanos - estes sim, a verdadeira fonte de tráfego - nem dos serviços interurbanos, de
âmbito estadual.

o instituto do autofinanciamento, no campo financeiro, já havia nascido, timidamente,
no final da década de 50 e poderia ser aplicado para gerar os recursos necessários aos
investimentos para a expansão dos serviço urbanos. Porém, como mais de 80% dos telefones
instalados no País pertenciam a empresas de capital estrangeiro, a adoção do
auto financiamento não era recomendável e além do mais, o auto financiamento encontrava na
Constituição de 1946, sério obstáculo pelo fato de envolver a União, os Estados e os
Municípios no poder de legislar e conceder a exploração dos serviços.
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Era fundamental, então, que se encontrassem condições de eliminar os obstáculos que
inibiam os investimentos necessários à expansão dos serviços urbanos e os interurbanos de
âmbito estadual.
Com a aquisição pela União do controle acionário da CTB, findaram-se as restrições
que vinham dificultando a aplicação do auto financiamento e o CONTEL, em 1966, através da
Resolução nO 18, de 6 de março de 1967, institucionalizou o autofinanciamento. Rompia-se
com isto o círculo vicioso que vinha impedindo a expansão dos serviços urbanos, pela
deficiência dos recursos necessários.

o auto financiamento não foi, de logo, muito bem acolhido pelo público e os primeiros
planos de expansão lançados, mesmo com uma significativa demanda reprimida, não tiveram
sucesso. O fato é que o público não estava psicologicamente preparado, nem mesmo disposto
a pagar para se tomar assinante de um serviço que, até então, não vinha exigindo qualquer
forma de pagamento antecipado.
Contudo, num segundo momento, em 1973, foi viabilizada a contratação de 950.000
terminais e em 1974 mais 1.085.000, cabendo frisar que o que já estava instalado no País até
1974, somava 1.692.000 terminais.
O choque do petróleo, em 1973, serviu para jogar uma ducha fria no esforço que vinha
sendo empreendido, já que o desequilíbrio da balança comercial trouxe conseqüências
desastrosas para o país e particularmente para o setor. No ano de 1974 a preocupação com o
futuro era muito grande. Os recursos para investimento eram escassos e o Sistema
TELEBRÁS passou a enfrentar novos problemas de ordem econômico-financeira pela
dificuldade em atender às necessidades de investimentos necessários à complementação da
grande expansão que havia sido contratada. A TELEBRÁS só podia contar com os seguintes
recursos:
autofinanciamento;
Fundo Nacional de Telecomunicações;
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Recursos próprios, resultante da atividade econômica;
Recursos de terceiro, isto é, empréstimos;
Outros, ou sejam, pequenas aplicações em telecomunicações da União,
estados e especialmente órgão de fomento, basicamente a SUDENE.
O

autofinanciamento~

embora representasse importante parcela na formação dos

recursos para expansão, por questões políticas não poderia ser muito explorado. Não era
conveniente afugentar os promitentes assinantes, contrariando a política, de sentido social, de
universalização das telecomunicações. Por outro lado, em respeito à uma premIssa
estabelecida, o preço do autofinanciamento deveria ser, gradualmente, reduzido. Esta
recomendação ia ao encontro do interesse das empresas que operavam em regiões mais pobres
ou daquelas que não estavam conseguindo comercializar os terminais. Elas pressionavam para
que os preços fossem reduzidos, diferentemente das empresas que operavam em regiões mais
ricas e que atuavam fortemente pela elevação dos preços.
É relevante frisar que o FNT foi, durante muitos anos, uma das principais fontes de

recursos para a implantação do Sistema Nacional de Telecomunicações. A Embratel cumpriu
grande parte de seu arrojado programa a partir da aplicação de recursos dessa fonte. Ao final,
tendo concluído a parte pioneira de implementação da infra-estrutura básica de sua rede a
Embratel tomou-se auto-suficiente, econômica e financeiramente e já não necessitava mais
recorrer aos recursos do Fundo.
O Governo houve por bem transferir a administração do FNT para a TELEBRÁS com
a finalidade

de

financiar

os

investimentos

necessários

ao

desenvolvimento

das

telecomunicações nas regiões mats pobres do País operando como um significativo
instrumento de distribuição de renda. Porém, do total arrecadado, apenas uma parte ficava
com o setor e o restante era transferido para a União, em forma de imposto - Imposto sobre
Serviço de Comunicações (ISSC). Além do mais, a Lei estabelecia uma gradual redução da
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parcela que pennanecla no setor. Com esta regra, o Fundo foi definhando até sua total
extinção.
Os recursos financeiros gerados pela própria atividade econômica, proporcionalmente,
pouco representavam.
Com uma planta instalada muito rarefeita - 1.692.000 tenninais de assinantes - e
pequena, quando comparada com a expansão que fora contratada - 2.030.000 tenninais - e
com as tarifas defasadas e aquém das necessidades, a geração de recursos próprios era muito
baixa. Não se podia elevar tarifas sobrecarregando ainda mais os assinantes que ainda eram
penalizados pelo recolhimento do FNT.
Numa economia de mercado a atividade econômica tem que ser suficientemente capaz
de gerar a maior parcela dos recursos necessários à expansão dos serviços e, à medida que a
planta crescia, o setor aumentava suas receitas e a dependência de recursos externos ia sendo
cada vez menor.
Relativamente aos empréstimos e dentro da orientação do próprio governo, na época, o
Sistema TELEBRÁS recorreu, da mesma fonna que outros setores da economia do País, à
captação de recursos provenientes da poupança externa chegando a apresentar um
endividamento da ordem de três bilhões de dólares junto a instituições financeiras do mercado
externo.
A medida que a situação internacional pressionava os juros e o spread para cima, o
Sistema TELEBRÁS ia sendo cada vez mais sacrificado, principalmente por não ter sido
considerado pela Secretaria de Planejamento da Presidência, um setor prioritário. Esta
avaliação dificultava o acesso da empresa a empréstimos internacionais junto a órgãos de
fomento, como o Banco Mundial (BIRD) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
cujas taxas são muito mais convenientes. Sem poder contar com esta alternativa, a solução era

325

recorrer, então, aos bancos privados, onde as taxas sempre foram mais altas. Os reflexos
danosos destes empréstimos foram sentidos mais seriamente no princípio dos anos 80.
Quanto às demais fontes de recursos, do FINOR e da SUDENE, por exemplo, não
eram altas mas foram transferidas para o setor por força da interferência dos governadores do
nordeste e mesmo com a grande resistência estabelecida pelos órgãos de classe da região que
não admitiam que recursos criados para fomentar o desenvolvimento das atividades da região
fossem aplicados em empresas do governo. Ao longo dos anos, a expansão do Sistema foi
financiada a partir de diferentes fontes:
1974

1976

1984

Autofinanciamento

21,5%

16,8 %

16,8 %

FNT

19,6%

10,7 %

17,8 %

Empréstimos

44,9%

59,6 %

8,0 %

Recursos próprios

12,1 %

11,3 %

56,5 %

1,9%

1,6 %

0,9 %

Outras fontes

Esses dados servem para demonstrar a evolução e a solidez do Sistema TELEBRÁS.
Em 1976, ano do maior investimento, 60 % dos recursos provinham de empréstimos e apenas
11,3 % eram gerados pela atividade econômica; já em 1984 somente 8 % provinham de

empréstimos, enquanto o setor já gerava 56,5 % dos investimentos.
Com a perda do FNT e da isenção de impostos, a velocidade na expansão foi contida,
o que afetou seriamente os resultados globais da TELEBRÁS e a situação do Sistema, no final
da década de 80, tomara-se muito dificil.
Com a conjuntura externa, nacional e internacional, desfavorável, com os
investimentos paralisados, com as empresas gerando menos recursos, com o agravante dos
compromissos da dívida (amortização e juros) e não havendo na administração brasileira
consciência para a importância das telecomunicações no processo de desenvolvimento,
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recursos externos dificilmente seriam aportados. Era uma situação desfavorável para todo o
setor; para as operadoras, para os fornecedores e, indiretamente, para a própria sociedade.
b) Tarifas
Tarifa é o oxigênio das operadoras de serviço público. É uma variável tão importante
que qualquer inadequação na sua valoração pode comprometer os resultados de gestão. No
serviço público, particularmente, ela deve servir apenas para garantir um retomo limitado a
remuneração dos investimento realizados e é calculada segundo o princípio universal:
"serviço pelo custo". Ela tem que ser tão precisa quanto o valor capaz de cobrir as despesas de
custeio e de depreciação e remunerar o capital investido pelo concessionário à taxas
estabelecidas pelo poder concedente, capazes de atrair capitais privados para o negócio.
No setor de telecomunicações, nas décadas de 70 e 80, as tarifas sofreram variações
que não traduziam as mesmas correções que o governo concordara em liberar para outros
serviços públicos, o que de certa forma prejudicou o desempenho quantitativo e qualitativo do
setor. Por exemplo, no período de janeiro de 1973 a julho de 1982, a evolução foi a seguinte:

Serviço telefônico residencial (assinatura)

de 100 para 1.990,4

Serviço telefônico interurbano

de 100 para 2.797,8

TV (aluguel de canal)

de 100 para 1.568,5

Eletricidade residencial

de 100 para 8.459,7

Eletricidade industrial

de 100 para 6.710,8

Água (15 metros cúbicos)

de 100 para 4.142,9

IGP (coluna 2)

de 100 para 6.146,4

Fonte: apud ALENCASTRO E SILVA, 1990, p. 150.

Praticamente todos os setores tiveram suas tarifas reajustadas abaixo do IGP, exceção
do setor elétrico, mas sem dúvida alguma as telecomunicações foi o setor mais sacrificado. A
desculpa era sempre a de que o setor já era beneficiado pelo o autofinanciamento e o FNT e
que, portanto, não deveria dispor de melhores tarifas, fato que poderia sacrificar o
consumidor. "É necessário prover recursos em fluxo suficiente para a expansão dos serviços.
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Seria criado um mecanismo de captação de recursos junto à classe média que assegure a ela
tranqüilidade capaz de estimular a aplicação de suas economias" (Theodore Vail, o
revolucionário da AT&T, Bell System (apud ALECASTRO E SILVA, 1990, p. 151).
Houve época em que o governo proibia que empresas estatais fossem ao mercado de
capitais captar poupança privada. Esta decisão, associada às dificuldades que a defasagem
tarifária impunha contribuíram, durante muito tempo, para a estagnação na prestação dos
serviços e conseqüentemente, para a perda da qualidade.
Como foi dito em outra parte desta dissertação, o Autofinanciamento e o Fundo
Nacional de Telecomunicações foram concebidos, aprovados e implementados justamente
para preencher este vazio.
c) Reflexos do auto financiamento na situação econômica
O modelo institucional aplicado ao auto financiamento foi sendo aperfeiçoado ao longo
do tempo, como decorrência da imperativa adaptação da matéria à realidade dos diferentes
períodos da história do setor, através da aprovação da Decisões n°. 18, de 06 de março de
1967 do CONTEL e, já na época do Ministério das Comunicações, das Portarias n° 415, de 23
de agosto de 1972, n° 1.181, de 25 de novembro de 1974 e n° 1.361, de 15 de dezembro de
1976.

o

autofinanciamento, juntamente com os recursos provenientes de empréstimos

externos e do FNT, foram algumas das bases em que se fundamentou o desenvolvimento das
telecomunicações brasileiras, parâmetros significativos no processo de institucionalização.
Através dos recursos captados nos anos de 1973 e 1974, puderam ser contratados
2.100.000 terminais, mais do que tudo que existia instalado no País. Este crescimento elevado
tomava a situação ainda mais difícil, pois para se adquirir e colocar um novo terminal em
operação se contava com menos de um terminal ativo para gerar recursos necessários. Os
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indicadores sugerem como normal que de 8 a 10 terminais ou até mais, sirvam para gerar os
recursos para instalação de um novo.
Lançar um plano de financiamento até que não se constituía no maior problema, a
grande preocupação naquela época, era a comercialização dor terminais, mesmo com os dados
de demanda obtidos. A TELEBRÁS acompanhava de perto o processo comercial e cobrava
das empresas resultados e evolução das vendas. A necessidade de recursos bem como o
crescimento da planta eram de tal ordem que nem se observava o perfil do comprador, nem
tampouco, se ele estaria adquirindo o direito a mais de uma assinatura para negociá-la mais
tarde com terceiros no mercado paralelo. Este último aspecto era tão relevante que as seções
de economia de jornais e revistas levavam em consideração o comportamento dos
investimentos em auto financiamento, no rol das aplicações no mercado financeiro.
Ao longo do tempo, alguns aspectos aconselharam a mudança da sistemática do
auto financiamento, tais como, irregularidade no trato com as ações e o aumento crescente do
número de acionistas, dificultando o controle do universo de ações.
Quanto ao valor que era pago no auto financiamento , ele não deveria exceder 50 % do
investimento necessário à instalação de um terminal novo. Esta premissa tomava os preços
dos serviços os mais altos do mundo, pois além da tarifa normalmente paga, deveria ser
embutida a remuneração do capital de propriedade do autofinanciador.
No que diz respeito aos preço cobrados, vivia-se o dilema da consideração da situação
peculiar às diversas regiões geo-econômicas do Brasil. Não era justo exigir que o mesmo
valor fosse pago tanto por um residente em região pobre quanto por um morador de um
grande centro. Este dilema perdurou por muito tempo, mesmo porque o auto financiamento foi
sendo gradativamente descontinuado. De qualquer forma, não se pode separar o
auto financiamento da política tarifária.
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Se o governo, em nome de uma política de controle da inflação, não permitia a fixação
de tarifas justas, esquecendo-se que serviço público é tarifa, obrigando os usuários de serviço
a um grande sacrifício, ele mesmo estava contribuindo para que se cometesse uma grande
injustiça.
d) Perda do Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT)
Quando a lei determinou a transferência da administração do FNT para a TELEBRÁS,
a holding já não podia contar por muito tempo com os recursos do Fundo, uma vez que o
governo, através de sucessivos atos, reduzira o percentual destinado à participação da empresa
no total arrecadado, até extinguir totalmente os valores destinados às telecomunicações.

o

fundo ainda constava das contas telefônicas cobradas dos usuários, mas com esta

perda e carecendo de recursos para investir, a Telebrás deu início a um trabalho junto aos
setores econômicos do governo, visando obter algum tipo de retomo ao Sistema de parte do
que era arrecadado sob a rubrica do FNT. Não teve êxito nesta investida pois o governo não
estava disposto a abrir mão de uma receita que, na época, 1988, representava mais de US$
700 milhões. O máximo que a TELEBRÁS conseguiu foi incluir no Decreto que instituiu o
Imposto sobre Serviços de Comunicações, o artigo 9°, parágrafo único, visando obter recursos
orçamentários para saldar seus compromissos decorrentes de financiamentos externos.
Art 9°. - O Poder executivo fará consignar nas Propostas de Orçamento da União
relativas aos exercícios de 1986 a 1989, dotação anual equivalente ao valor dos
encargos financeiro dos empréstimos, internos e externos, contraídos até 31 de
dezembro de 1984 pela TELEBJUS - Telecomunicações Brasileiras S.A. e suas
controladas, para investimentos destinados à expansão e melhoramentos dos
serviços de telecomunicações.
Parágrafo Único - Os valores que a União vier a despender, anualmente, em
decorrência do disposto neste artigo, serão utilizados monetariamente com base no
valor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN - do mês
de janeiro do exercício subsequente e contabilizados como adiantamentos à
TELEBJUS para futuros aumentos de capital.

Nestas circunstâncias, o Sistema Telebrás foi duplamente penalizado. Primeiro, a
perda do FNT, depois, a criação do ISSC que continuava a onerar os usuários, estes já
prejudicados pela imposição do autofinanciamento. O encarecimento global dos serviços
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prestados, inviabilizava qualquer esforço do Sistema TELEBRÁS, no sentido de obter a
correção dos valores e resgatar a verdade tarifária pois ainda perdurava a idéia de que o setor
crescera demais, se sofisticara e era muito rico. A realidade, no entanto, era que um grande
gap separava as tarifas nacionais dos serviços de telecomunicações, quando comparadas com

as praticadas no exterior.
A tendência sinalizava para a virada que poderia advir de uma futura privatização do
setor quando então, os recursos para investimentos certamente chegariam para viabilizar o seu
desenvolvimento. A partir de novos aportes, da aplicação de tarifas justas, da eliminação de
figuras espúrias tais como auto financiamento, imposto sobre serviços de comunicações,
limites de investimentos, e outros, tudo harmonizado com os avanços tecnológicos, expansão
dos serviços em regime de competição, qualidade e universalização, as telecomunicações
brasileiras poderiam se nivelar com aquelas dos países mais desenvolvidos.

2.1.3.4.5.

Aspectos

sociais

do

Sistema

Nacional

de

Telecomunicações (SNT)
As telecomunicações no Brasil sempre privilegiaram as elites. Somente as classe mais
altas e as grandes cidades, historicamente, tinham condições de acesso aos serviços locais e
interurbanos. Associado a esta distorção, se somava, ao longo do tempo, um sensível
descompasso tecnológico que acumulava um atraso principalmente devido a obsolescência e
precariedade da infra-estrutura utilizada.
Na década de 70 o país alcançou crescimentos constantes do PIB bastante expressivos,
à taxa média de 11 % ao ano. Porém, crises mundiais como a do petróleo em 70 e crises

políticas e econômicas na década de 80 marcaram o país. Aprofundaram as diferenças sociais
entre os mais ricos e os mais pobres. Naquela época, os 10% mais ricos respondiam por 50%
dos rendimentos.
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o Ministério das Comunicações e a TELEBRÁS, conscientes dessa situação adversa,
decidiram definir uma política de aceleração do processo de institucionalização do setor,
optando por promover uma ruptura nesta tendência perversa que vinha dificultando o
equilíbrio mais justo na prestação dos serviços e na conseqüente integração política
econômica e, especialmente, SOCIAL do país.
Neste processo de institucionalização, foram estabelecidos objetivos e estratégias
direcionados ao fortalecimento do setor, à busca de uma condição auto-sustentada e à adoção
de medidas voltadas à interiorização quanto e popularização das telecomunicações no
cumprimento da sua responsabilidade SOCIAL de atendimento universal de todos os
segmentos da nação.
O processo de institucionalização, muitas vezes, se deparava com a insuficiência de
leis, com a escassez de recursos financeiros e com a ausência de um planejamento capaz de
conduzir e executar a implantação de projetos sociais voltados ao atendimento das classes
menos privilegiadas e das comunidades dos pontos extremos, mais distantes, do nosso
território.
A estratégia adotada sempre priorizava aqueles serviços de maior rentabilidade, pela
ordem: serviços internacionais, serviços interurbanos interestaduais, serviços locais em
grandes cidades, serviços interurbanos intraestaduais e, finalmente, serviços locais nas demais
cidades e/ou localidades. As tarifas das localidades remotas eram subsidiadas pelas tarifas dos
grandes centros ou internacionais e os serviços básicos eram subsidiados pelos serviços de
maior valor agregado.
Conseguia-se com isto, apesar de não atender as demandas

SOCIaiS,

resultados

econômicos e operacionais, excepcionais. Por exemplo, entre dezembro de 1973 e dezembro
de 1978, um crescimento do tráfego internacional e interurbano nacional em 306% e 283%,
respectivamente, um aumento do número de telefones em serviço de 138% e uma elevação no
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número de municípios atendidos por telecomunicações, apesar da baixa prioridade, de 2.174
para 2.964, isto é, 36%.
O processo de institucionalização foi amadurecendo ao longo do tempo e, uma vez
assegurada a base sólida requerida, o Ministério e a TELEBRÁS adquiriram condições para
reorientar a sua política de atendimento às demandas estabelecidas na agenda social, através
da telefonia rural, da interiorização e da popularização dos serviços de telecomunicações. Para
atender estes compromissos a setor, sem abandonar o equacionamento da demanda reprimida,
teve que deixar de lado a premissa de somente investir em projetos rentáveis.
Mesmo com o atendimento às demandas sociais, o setor jamais abriu mão da
construção de uma base técnica, administrativa e econômico-financeira sólida. Não
desclassificou a qualidade e não discriminou as área menos favorecidas.
Com recursos reduzidos, sem o FNT e com dificuldades de recorrer à financiamentos
externos e as sucessivas desvalorizações da moeda, ainda assim, através da aplicação de uma
engenharia moderna, com o aproveitamento da energia solar e da comunicação por satélite e a
edição de portarias e diretrizes, os serviços de telecomunicações foram levados a todos os
municípios brasileiros - meta alcançada em 9 de novembro de 1982 - cumprindo assim um
dos principais objetivos do processo de institucionalização que é o de propiciar condições
para a ocupação efetiva dos espaços.
O esforço se estendeu à indústria nacional, que velO a adotar soluções técnicas
inovadoras. Centrais eletrônicas simplificadas porém de alta qualidade, centrais telefônicas
comunitárias, linhas compartilhadas, telefones públicos e semi-públicos, sistema de multiacesso e de uso compartilhado de freqüência, além de outras soluções apropriadas, foram os
valiosos instrumentos de que se valeu o setor para atender os reclamos da sociedade e
cumprir, como instituição, os compromissos para com a nação.
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Esta obra pode ser até mesmo comparada com aquela conduzida pelo Marechal
Rondon no princípio do século, de estender linhas telegráficas na Região Amazônica e que foi
objeto de uma apreciação específica no corpo da presente dissertação. Este esforço deixou
como resultado, entre dezembro de 1978 e dezembro de 1984:
o número de telefones instalados no País passou de 5.552.000 para
10.915.000 - crescimento de 96,6%;
o número de telefones públicos, terminais telex e de circuitos de
telecomunicações, cresceu mais de 80%;
a interiorização atingiu 8.358 localidades, sendo 4.234 municípios (todos) e
4.124 vilas e agrovilas, representando um acréscimo de 248% (apud
ALENCASTRO E SILVA, 1990, p. 163).
A qualidade dos serviços, contudo, ainda apresentava indicadores insuficientes e o
Brasil ocupava, na época, a 7a posição no mundo para esta medida. Ao longo do tempo,
contudo, o índice global de qualidade foi melhorando e, mais adiante, os serviços de
telecomunicações passaram a um patamar de qualidade mais elevado.
Mais adiante, quando do fim do Sistema TELEBRÁS, com a privatização do setor, o
programa de

atendimento

social,

um

dos

eIXOS

fundamentais

do

processo

de

institucionalização, ficou equacionado e definido por Lei e as novas organizações tiveram que
agilizar sua execução através do cumprimentos dos objetivos e compromissos estabelecidos
pela universalização do telefone.

2.1.3.4.6.

Política

industrial

do

Sistema

Nacional

de

Telecomunicações, SNT
a) Fabricação no país
As pnmeIras incursões efetivas para fabricação de equipamentos e materiais
eletrônicos para comunicações, aconteceram no final década de 30, quando o Ministério da
Guerra, através do Serviço Radiotelegráfico do Exército abriu concorrência pública para
adquirir equipamentos em substituição a antigos radiotransmissores. Sagrou-se vencedora da
licitação, a empresa Rádio Cinefon Brasileira que continuaria oferecendo equipamentos
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durante muitos anos, mantendo um nível de qualidade apreciável e sem apresentar qualquer
tipo de defeito ou problema mais sério.
A 2a Grande Guerra servira de "divisor de águas" no planejamento das aquisições de
equipamentos de comunicações já que as dificuldades de importação conduziram ao
desenvolvimento de indústrias para a produção local.
Já no final da 2a Guerra Mundial, esta mesma empresa fornecera equipamentos
multiplex telefônico para a CTB e multiplex telegráfico para o Exército, tendo em vista que as
importações eram quase impossíveis.
Mais adiante, ainda na década de 40, uma outra empresa nacional, fornecedora de
equipamentos rádiotransmissores, a Cacique, decidiu participar do mercado. Esta organização,
que futuramente seria vendida à Phillips, também ganhou espaço e viria a desempenhar um
importante papel no suprimento de equipamentos para o setor, já então, com a marca
INBELSA.
Naquela época, não havia na administração pública, instituições de fomento industrial
para incentivar o desenvolvimento de uma política industrial nem para garantir a continuidade
operacional das indústrias. A tecnologia avançava e investimentos se faziam necessários para
que o acompanhamento pudesse ser feito. Por falta deles, algumas indústrias acabaram por
desistir e abandonaram suas atividades e outras conseguiram se manter.
b) Portaria 622 do Ministério das Comunicações
Os anos 50 e 60 foram marcados por um crescimento moderado das atividades
industriais do setor. Na década de 70, os planos idealizados de expansão dos serviços dava
conta que o parque industrial deveria ser dinamizado e que industriais nacionais deveriam
participar desse esforço. O Brasil apresentava um atraso tecnológico muito grande e se
encontrava em uma "encruzilhada", isto é, seguir crescendo e modernizando, ou estar fadado
ao sucateamento do parque tecnológico com conseqüências graves para a economia do país.

335

Renasceu com isto o interesse pelo definição e estabelecimento de uma política
industrial para as telecomunicações harmonizada com a política de desenvolvimento
pretendida pelo governo.
Durante a administração do Ministro das Comunicações Euclides Quandt de Oliveira,
a portaria de nO 622 foi baixada, cuja "linha mestra" era o estímulo ao desenvolvimento
industrial

e,

entre

outros

aspectos,

orientação

às

compras

de

equipamentos de

telecomunicações, especialmente os de comutação telefônica, pelas empresas do sistema
TELEBRÁS. O documento propunha, "harmonizar a política de aquisição de dispositivos e

equipamentos para telecomunicações, por parte das empresas vinculadas ao Ministério
[ ..} ".

A Portaria, em si, não tratava especificamente de uma Política Industrial e não podia
mesmo. Ela somente surgiu porque o Ministério das Comunicações não obteve o apoio devido
do Ministério da Indústria e Comércio para baixar uma portaria, comum aos dois órgãos e que
apresentasse um caráter de política industrial.
Com a negativa do MIC, o MINICOM decidiu, então, baixar, por iniciativa própria,
um ato que servisse, pelo menos, para regular o processo de aquisição de equipamentos pelo
Sistema TELEBRÁS e que incorporasse um caráter de estímulo ao desenvolvimento e à
fixação de um efetivo parque industrial no Brasil.
O tempo, contudo, indicou, mais uma vez, que somente o próprio mercado iria acabar
por se constituir na força mais eficiente para regular as aquisições do que qualquer ato formal.
Assim foi quando o setor resolveu introduzir no mercado, através da indústria nacional, o
telefone brasileiro, a central de comutação "Trópico" e os equipamentos PCM, todos,
equipamentos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da TELEBRÁS.
Não foi difícil impor esta solução. A única dificuldade, sinalizada pelo mercado,
residia, justamente, no problema dos preços. A indústria nacional que, por transferência de
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tecnologia, recebera as licenças de fabricação destes produtos, cobrava preços elevadíssimos,
quando comparados aos similares estrangeiros. Esta disparidade perdurou durante muitos
anos, apesar do incentivo de mercado garantido pela TELEBRÁS.
Outra limitação apresentada pelas indústrias dizia respeito à capacidade produtiva. Os
fabricantes nacionais, inúmeras vezes, se mostraram incapazes de atender à demanda das
operadoras. Cabos e fibras óticas, são alguns desses exemplos e o setor, em diferentes
oportunidades, teve que recorrer à importação, pagando, por questão de prazo, preços mais
elevados. Algumas indústrias pressionavam a TELEBRÁS e só se interessavam em investir na
produção, contra a certeza e garantia firme da contrapartida da compra ou de uma reserva de
mercado.
Estes aspectos, apesar das dificuldades encontradas, não invalidavam a política
adotada pelo Ministério da Comunicações e pela TELEBRÁS e que, assim mesmo produziu
resultados fantásticos na formação, desenvolvimento e fixação de uma indústria especializada
para o setor, atendendo à dinâmica do processo de institucionalização das telecomunicações.
Como mais um dos instrumentos do processo, a Portaria n° 622 fixava os principais
objetivos de uma política industrial: maior autonomia, menor dependência de importações,
desenvolvimento de indústrias brasileiras, redução de custos, regime de livre concorrência,
capacitação própria para elaboração e execução de projetos e a geração de tecnologia e
melhoria do grau de nacionalização dos equipamentos e materiais.
Neste documento institucional foram também definidos os instrumentos que deveriam
ser aplicados na execução da política: sistemática de aquisição de equipamento e materiais
com a definição das regras a serem seguidas pelas empresas operadoras do Setor criando o
conceito de "equipamento preferencial", certificação de qualidade e criação de um sistema de
Homologação, Registro e Catalogação de materiais (certificação).
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Como agentes diretamente envolvidos na condução desse processo, foram criados o
Grupo Executivo Interministerial de Componentes e Materiais (GEICOM), pela Portaria de
25 de agosto de 1975, o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento (CPqD) da TELEBRÁS e os
Sistemas de Recursos Humanos das empresas vinculadas ao Ministério.
2.1.3.4.7. Alguns fatos marcantes desse período

1962 entra em operação o primeiro satélite mundial de telecomunicações, o Telstar,
construído pelos Laboratórios Bell;
1966 início da aplicação de fibra ótica em telecomunicações;
1971

a Intel anuncia o invento do microprocessador, base dos futuros computadores e a
CTB lançou um plano piloto instalando em diferentes pontos da cidade 25 cabines
públicas que foram rejeitadas pelo público por sua fragilidade.

1972

é criada a holding TELEBRÁS, com capital majoritário Estatal sob controle do
Ministério de Comunicações. Tinha como propósito planejar e coordenar as
telecomunicações em âmbito nacional. Imediatamente adquiriu e absorveu empresas
que prestavam serviço telefônico em todo o País, consolidando-as em empresas de
âmbito estadual- as 27 estatais privatizadas em julho de 1998. Em janeiro deste ano,
na data de fundação da cidade, foram instalados no Rio de Janeiro e também em São
Paulo, os primeiros telefones públicos (os orelhões);

1975

o Brasil integra-se ao sistema de discagem direta internacional (DDI);

1978

a Telefonia Móvel Celular é ativada no Japão;

1982 a primeira central CP A (Central com controle por programa armazenado - eletrônica)
da América Latina é instalada em São Paulo.
Com isto encerra-se mais uma etapa da história e passa-se para a fase seguinte do
processo de institucionalização das telecomunicações e que iria encerrar a vigência do Código
de 1962, definindo e concretizando a segunda grande ruptura, a privatização das
telecomunicações.
2.1.4. Da Nova República ao período de privatização da Telebrás (1985 a 2002)
2.1.4.1. Aspectos políticos, econômicos e sociais
2.1.4.1.1. Governo Sarney - 1985 a 1990

o início do Governo de José Sarney aconteceu num ambiente de grandes dificuldades
já que, com a morte de Tancredo, não teve tempo suficiente para se preparar. Herdou uma
situação econômica caótica com uma dívida externa imensa e o descontentamento da
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sociedade face a uma dívida interna dificil de ser administrada. Com o passar dos tempos
surgiram os sub-produtos em forma da maior recessão da história, uma das maiores taxas de
desemprego, uma insatisfação social gerando um clima de violência, uma desintegração
política potencial e a mais alta taxa de inflação da história do país, 250% ao ano, com um
crescimento exponencial praticamente incontrolável.
No terreno político Sarney ainda tinha que enfrentar a questão da legitimidade do seu
mandato na medida em que, segundo algumas teses, pela ordem da sucessão, o presidente
deveria ser o Presidente da Câmara dos Deputados, no caso, Ulisses Guimarães, político com
credibilidade e um dos líderes da campanha pelas eleições diretas que, contudo, não deixou
essa hipótese prosperar, para não agravar o delicado quadro político e correr o risco de
prejudicar a redemocratização do país.
Sarney manteve, de início, o mesmo ministério escolhido por Tancredo Neves e que
traduzia, logicamente, as suas preferências pessoais e atendia os comprometimentos
resultantes da complicada obra de engenharia política que foi a formação da Aliança
Democrática. O leque de figuras políticas, envolvidas na transição democrática, foi sendo
alterado por Sarney com o correr do tempo e ministros foram substituídos. O Ministro das
Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, uma das principais escolhas de Tancredo
permaneceu, contudo, até o final do mandato de Sarney.
a) Política econômica
O ano de 1984 fora ruim mas nem tanto quanto os quatro anteriores, particularmente
tendo em vista o bom desempenho das exportações que contribuíram para aliviar, em parte, a
situação econômica interna já que o governo conseguiu acumular reservas cambiais de 12
bilhões de dólares. Com este alívio, o país poderia pagar os juros da dívida externa sem ter
que recorrer à financiamentos externos, especialmente do FMI e teria condições, ao mesmo
tempo, de renegociar sua dívida com os credores internacionais. Mas, complexa era a
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administração e a busca de soluções para combater e reduzir a inflação que atingira a marca
de 223,8% no ano de 1984 e 235,5% em 1985.
Reduzir gastos públicos e proibir novas contratações para o serviço público foi a
alternativa estabelecida pelo governo. Tal decisão implicou em sérios reflexos para o setor de
telecomunicações, resultando em atraso no cumprimento de seus planos de expansão.
Estas medidas ortodoxas e conservadoras, embora contribuíssem para um controle
parcial nas taxas de inflação, traziam sérios reflexos ao desenvolvimento o que provocou
inúmeras divergências políticas dentro da equipe governamental, levando inclusive o Ministro
da Fazenda, Francisco Dornelles, em agosto de 1985, a deixar o Ministério. O presidente do
BNDES, na época, Dilson Funaro, o substituiu no cargo.
Plano Cruzado
Como forma de controlar a aceleração da inflação, em 28 de fevereiro de 1986, o
ministro Funaro apresentou o Plano Cruzado, que teve uma excelente aceitação da população
que se dispôs, inclusive, a fiscalizar os preços, denunciando os remarcadores, que
desrespeitassem o congelamento. O plano havia criado uma nova moeda - o cruzado, que
valia 1000 cruzeiros - congelado preços e convertido os salários nesta nova moeda, tomandose por base o poder de compra médio dos últimos seis meses. Para compensar a renda dos
trabalhadores, foi instituído um abono salarial de 8%.
Esse controle surtiu efeito por poucos meses. Gradualmente as mercadorias
começaram a desaparecer das prateleiras, ao mesmo tempo em que, ágio sobre produtos
escassos, começaram a ser cobrados. Como era de se esperar, uma revisão da política
econômica se fazia urgentemente necessária.
Para não prejudicar a posição do governo e do seu partido nas eleições de novembro
de 1986 que se aproximavam, o PMDB estabeleceu uma forma de adiar novas medidas e
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capitalizar, tão somente, o sucesso do plano econômico, acabando por obter uma expressiva
vitória nas umas.

o Plano Cruzado realmente fracassou e o governo decidiu lançar um novo plano, o
Plano Cruzado II. Mais uma vez não deu certo e Funaro, em abril de 1987, foi substituído por
Bresser Pereira. Novo congelamento de preços foi tentado; porém o governo, desta vez já não
podia mais contar com o apoio popular que, decepcionado, desdenhava a sua eficácia.
Essas sucessivas mudanças na economia, fizeram com que, no final de 1987, a
inflação chegasse a 366%. Com a situação insustentável, em janeiro de 1988, foi a vez da
demissão de Bresser Pereira que foi substituído na Fazenda pelo Ministro Maílson da
Nóbrega, o quarto no governo Sarney. Um novo plano viria a ser proposto: desta vez, o Plano
Verão. A moeda passou a chamar-se "cruzado novo" e um novo congelamento que mais uma
vez não deu certo fez este plano, também, fracassar.
Sem maiores condições de controlar as dificuldades, a partir de então, Maílson passou
a falar de uma política econômica estilo "feijão com arroz", que se traduziu numa inflação de
72,7% só no mês de fevereiro e um acumulado de 2.750%, no total do ano de 1990.
b) Eleições de 1986
Explorando e centrando sua campanha apenas nos resultados positivos do Plano
Cruzado, o PMDB se saiu vitorioso nas eleições de 1986 conseguindo 53% dos mandatos na
Câmara dos Deputados enquanto o PFL ficou com apenas 24%. No Senado, dos 49 mandatos
em disputa, 38 ficaram com o PMDB.
Estas eleições traziam como apelo a elaboração de um novo texto constitucional, uma
nova Carta que viria modernizar, substituindo e corrigindo uma série de distorções
acumuladas ao longo dos anos e que era ansiosamente aguardada pela sociedade desde o
tempo da ditadura. Havia a expectativa de que uma nova Constituição poderia contribuir para
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a criação de mecanismos capazes de eliminar as desigualdades e as injustiças sociais que se
vinham se aprofundando ao longo da história recente do país.
c) Constituição de 1988 - a transição
A Assembléia Nacional Constituinte inaugurou seus trabalhos em 10 de fevereiro de
1987 e os encerrou em 5 de outubro de 1988. Como resultado, apresentou 245 artigos
permanentes e 70 artigos na parte das Disposições Transitórias. Na agenda, marcava para abril
de 1993 um plebiscito no qual se decidiria sobre a forma de governo - República ou
Monarquia Constitucional - e sobre o sistema - parlamentarismo ou presidencialismo.
A Constituição de 1988, chamada de "Cidadã", exagerou no detalhamento e foi
extremamente flexível em relação à inclusão no texto final das demandas de direitos sociais;
mais tarde foi verificada a impossibilidade de cumpri-las todas.
Invadindo o terreno da Regulamentação, foram criadas muitas despesas novas para o
Estado sem que as fontes fossem claramente definidas. Por um lado, foram transferidos
recursos da União para estados e municípios e, de outro, os encargos permaneceram sob a
responsabilidade da União, criando um fosso entre o texto constitucional e a realidade do país,
entre a democracia ideal e o país real.
d) As relações Internacionais
No terreno das relações internacionais, o Governo Sarney buscou enfrentar a
negociação da dívida externa e os conflitos Norte-Sul. Atuou, ainda que modestamente, na
proteção da indústria e da tecnologia nacionais, bem como na defesa da área de informática
face à forte concorrência da produção estrangeira. Reatou relações com Cuba e hipotecou
solidariedade ao regime angolano e à África do Sul nos seus conflitos internos.
Com a União Soviética, envolvida no processo da glasnost e da perestroika
inaugurada por Mikhail Gorbachev, o Brasil estendeu suas relações, estabelecendo acordos de
cooperação econômica e tecnológica. Propôs e fez aprovar na ONU a resolução 41/11 de

342

1986, transfonnando o Atlântico Sul em Zona de Paz e Cooperação. Assinou com o
presidente argentino Raúl Alfonsin, em novembro de 1985, a declaração de Iguaçu,
instrumento de aproximação e cooperação entre os dois países e que acabou dando origem ao
Mercado Comum do Sul, o Mercosul.
e) Processo sucessório
Depois das grandes esperanças suscitadas pelo início da Nova República, o governo
Sarney se encerrava em clima de descrédito e sem haver consolidado grande parte das
expectativas que a população nela depositava. O quadro neste final era desanimador. Um
índice de inflação elevadíssimo, 2.751%, entre fevereiro de 1989 e fevereiro de 1990,
crescentes denúncias de corrupção (uma CPI foi aberta e 29 pessoas foram citadas), além das
manobras conduzidas pelo Presidente e que resultaram na extensão de seu mandato para cinco
anos.
Depois de 29 anos, as eleições diretas para presidente foram convocadas para
novembro de 1989. Um grande número (24) de candidatos se apresentou e Collor de Mello foi
eleito no segundo turno (42,75% contra 31,07% de Lula) num processo marcado por forte
polarização ideológica.
No seu discurso, prometia corrigir todos os erros do governo anterior e recuperar
perdas acumuladas ao longo dos anos no campo político, econômico e social. Apresentandose como "Candidato moderno, capaz de varrer a corrupção, se comprometia a conduzir o País
ao primeiro mundo", com um pensamento liberal, bom domínio da linguagem televisiva e
com o apOlO das redes jornalísticas, acabou por ganhar, também, o apoio da maioria da
população.
2.1.4.1.2. Governo Collor - 1990 a 1992
Os anos do regime militar e a tragédia do falecimento de Tancredo Neves deixaram
uma lacuna no surgimento de lideranças e de grande figuras políticas.
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Collor optou por formar um ministério com pessoas pouco conhecidas do público ou
com alguma tradição na gestão das coisas públicas. Sob a alegação da necessidade de reduzir
as despesas públicas decidiu, entre outras medidas, fundir ministérios, entre eles o dos
transportes, energia e comunicações, criando o Ministério da Infra-estrutura nomeando Oziris
Silva para ministro. Esta medida, aparentemente correta, só serviu para mexer e desorganizar
estes setores, mostrando-se totalmente ineficaz.
Outra medida, esta no terreno da economia, e que causou uma grande convulsão social
foi o confisco da poupança, o chamado Plano Collor e que no discurso do Presidente seria
"único tiro que mataria o tigre da inflação".
O Plano Collor I, foi editado em março de 1990 e tinha por princípio a retenção de
haveres financeiros, depósitos à vista e aplicações, com prefixação dos reajustes de preços e
salários, câmbio flutuante, tributação ampliada sobre aplicações e uma forte pressão na
redução dos gastos públicos.
Através deste ato, foram bloqueados 85 bilhões de dólares dos poupadores e criada
uma nova moeda, o "cruzeiro", em substituição ao antigo cruzado novo. Este "confisco"
estabelecia que os depositantes só poderiam retirar dos bancos 50 mil cruzeiros, no máximo.
A eficácia destas medidas não aconteceu. O chamado choque heterodoxo que havia
baixado a inflação de 84,3% em março para 7,87% em maio voltou a assumir uma tendência
de crescimento e subiu para 18,3% em dezembro de 1990.
Com os resultados visivelmente desfavoráveis, em fevereiro de 1991 foi lançado o
Plano Collor lI, desta vez com um congelamento de preços e salários, unificação das datasbase de reajustes de salários, diversas medidas de austeridade monetária e fiscal e nem mesmo
assim a espiral inflacionária pôde ser detida.

344

a) Fim do período Collor
Sabendo usar palanques e a mídia e perfeitamente afinado com as técnicas de
marketing - vestia-se com elegância na última moda, promovia festas e recepções, pilotava
aviões, fazia corridas, envergava camisetas com dizeres - Collor conseguiu atrair para seu
governo, setores que estavam do outro lado durante a campanha, buscando permanecer
sempre em evidência, posicionando-se como o foco de todas as ações que contribuíssem para
a valorização da sua imagem.
Criava fatos para chamar a atenção. Apelidou os veículos nacionais de "carroças
caras" e, menosprezando, adotava uma linguagem ousada contra o empresariado nacional em
defesa de sua política de abrir o mercado brasileiro aos produtores externos e com isto
aumentar a qualidade e a competitividade das mercadorias aqui produzidas. Com isto
provocou tensões e desconfianças e, apesar de ter dado início a um programa de privatização,
capitalizou aliados e inimigos.
Na esteira das realizações e dos fracassos, denúncias começaram a aparecer, dando
conta que uma rede de corrupção para realização de negócios escusos e contrários aos
interesses de empresas públicas, havia sido instalada e que envolvia a figura do presidente e
de pessoas intimamente a ele ligadas. Como um dos denunciantes mais importantes, o seu
próprio irmão reforçou este volume de declarações e acusações a seu governo e a seus
principais colaboradores.
Os relatórios e a mídia se encarregaram de fazer crescer a divulgação deste rol de
irregularidade até que a Câmara dos Deputados, no dia 26 de maio de 1992, votou pela
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a veracidade das
informações.
Comprovada a ligação do seu colaborador e tesoureiro de campanha, Paulo César
Farias, a atos irregulares relacionados ao Presidente, ficou definitivamente identificado o
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enorme esquema de corrupção que envolvia o governo, colaboradores colocados
estrategicamente em empresas públicas, parlamentares, grandes empreiteiras e fornecedores.
A divulgação dos resultados da CPI deu início a uma intensa campanha popular,
capitaneada pela OAB, ABI, CUT, UNE, UBES, entre outras organizações da sociedade civil,
que clamavam pelo impeachment do presidente, até que, no dia 29 de setembro de 1992, a
Câmara dos Deputados finalmente votou e aprovou, em sessão memorável, por 441 votos
contra 38, uma abstenção e 23 ausências, o impedimento do presidente. Em 29 de dezembro,
Collor renunciou.
2.1.4.1.3. A sucessão de Collor - Governo Itamar Franco
1992 a 1994
O vice-presidente eleito, Itamar Franco assumiu o governo no mesmo dia da renúncia
de Collor.
Com carreira iniciada e desenvolvida a partir de Minas Gerais e já tendo ocupado
diferentes posições no cenário político nacional, Itamar possuía uma imagem de homem
simples e honesto, diferente daquela apresentada por seu antecessor. De formação política
nacionalista, optou por implementar e conduzir um programa de abertura e privatização da
economia (primeiros reflexos para a privatização do setor).
Apesar do perfil dócil, seu temperamento dificil fez com que alguns ministros não se
adequassem a sua forma de conduzir a nação e até mesmo não concordassem com algumas
premissas da política ditada. Com isto as equipes ministeriais foram se alterando.
O plebiscito, estabelecido na Constituição de 1988, realizou-se neste período de
governo, no dia 23 de abril de 1993, tendo o eleitorado optado maciçamente, como era de se
esperar, pela república presidencialista.
Em outubro de 1993, um novo escândalo veio a acontecer com a descoberta de uma
rede de corrupção que envolvia parlamentares que negociavam o Orçamento da União.
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Deputados, Ministros e ex-ministros foram acusados e a cassação do mandato de diversos
parlamentares mexeu com a estabilidade que o governo vinha alcançando.
O governo Itamar veio a ganhar um novo impulso quando Fernando Henrique Cardoso
foi conduzido do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da Fazenda. Em 28 de
fevereiro de 1994, o governo, a partir de uma proposta da sua equipe econômica, anunciaria
um novo Plano de combate à inflação, o Plano Real.
Com o desenvolvimento do Plano Real, foi-se verificando, gradualmente, uma
estabilização da economia, mediante a valorização da moeda. Com isto, a popularidade de
Itamar cresceu e junto com ela, também, o prestígio do seu Ministro da Fazenda. Como
decorrência dos efeitos positivos causados por estas medidas, resultou a indicação de FHC,
pelo seu partido, o PSDB, para disputar as eleições presidenciais de 1994 em condições de dar
continuidade a obra iniciada.
2.1.4.1.4. Governo Fernando Henrique Cardoso - 1994 a
2002
Neste período, o mundo mergulhou de cabeça na globalização e na ênfase às grandes
parcerias transnacionais. Regras, visando a convivência multilateral e a defesa de diferentes
interesses, passaram a ser discutidas e ditadas, mais freqüentemente, nos fóruns de instituições
internacionais na área da economia - Fundo Monetário Internacional (FMI), do comércio Organização Mundial do Comércio (OMC), do G-7 - os sete países mais industrializados, da
propriedade intelectual - Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) e na
própria Organização da Nações Unidas (ONU).
Com o fim da guerra-fria, os Estados Unidos continuou a ocupar a posição de
liderança mundial e as grandes potências européias buscaram se unir em tomo de interesses
comuns para administrar a convivência e ganhar densidade na defesa de suas posições
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políticas, econômicas e sociais. Blocos econômicos e de livre comércio foram instituídos,
outros se consolidaram e alguns estavam em fase de criação e negociações.
A reboque de uma economia mundial que crescia em média entre 3,5 % e 4,5%, no
período, aconteceu uma aceleração marcante da tecnologia, da Internet, das telecomunicações,
das pesquisas genéticas no terreno da biologia, do comércio digital e dos movimentos de
preservação da ecologia, entre outros.
Contudo, em contrapartida, crises econômicas e políticas em diferentes partes do
mundo, guerras e levantes, quedas de governos, desemprego, serviram para provocar rupturas
no desenvolvimento mundial.
No final do período, ano 2000, no quadro mundial, podem ser exemplificadas algumas
constatações: multipolaridade econômica, supremacia dos Estados Unidos nos segmentos
político, militar, econômico e tecnológico, recrudescimento de conflitos internos por questões
religiosas, étnicas, ultranacionalistas e de expansão territorial, regionalização em busca da
estrutura de poder, combate ao narcotráfico já estabelecido como um poder paralelo
internacional e a internacionalização e descentralização das estruturas industriais.
No Brasil, a realidade dos anos 90 foi marcada pela instabilidade macroeconômica,
fruto da manutenção dos problemas que aconteceram na década anterior centrada em ajustes
recessivos forçados por uma elevada dívida externa e pelo controle das importações e
estímulo às exportações.
A redução no fluxo de recursos externos que aconteceu na década de 80, associada a
um aumento substancial nas taxas de juros, ao atraso tecnológico do parque industrial
nacional e, mais que tudo, aos elevadíssimos patamares alcançados pela inflação, agravaram
ainda mais a conjuntura daquele período, principalmente a partir de 1985.
Nessa década de 80 o desenvolvimento brasileiro oscilava entre uma aceleração
produtiva e um desaquecimento estratégico o que, na década seguinte, resultou num ciclo de
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refonnas tais como a abertura comercial, a flexibilização de alguns monopólios e já no
período de governo de Fernando Henrique Cardoso, o interesse pela privatização, uma nova
regulamentação para as concessões e a reestruturação do sistema e do modelo financeiro.
A década de 90, que havia iniciado com os fracassados Planos Collor I e lI, teve
prosseguimento, a partir de 1994, com um programa de ajustamento antinflacionário que
resultou numa queda acentuada da inflação e na retomada da economia depois de inúmeras
tentativas mal sucedidas de controle da inflação.
O preço pago por estas medidas foi um aprofundamento no desequilíbrio das contas
externas e internas do país e um freio no processo de retomada do crescimento. Medidas que
tiveram origem ainda no governo Sarney e que foram mantidas durante o governo Collor, tais
como, a abertura da economia e as refonnas comerciais aconteceram através da eliminação de
barreira não-tarifárias nas compras externas e da redução de diversas alíquotas de importação,
aceleradas em 1994, como uma prévia dos acordos que viriam a ser celebrados quando da
criação do Mercosul.
Na tentativa de resgatar um acentuado atraso, acumulado durante décadas, o governo
Fernando Henrique colocou na sua agenda, privilegiar as áreas de transporte, mineração e
telecomunicações, diferentemente das prioridades estabelecidas nos governos Collor e Itamar
que centravam suas ações na siderurgia e na petroquímica.
O processo de privatização veio, então, a partir de 1993, como uma decorrência das
prioridades estabelecidas. O modelo, contudo, apresentava uma série de indefinições pela
inexistência de mecanismos regulatórios, pela indefinição da utilização dos recursos
arrecadados e pela falta de incentivos à participação do capital nacional no processo, exceção
feita aos fundos de pensão das empresas estatais.
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o Plano Real, lançado no governo Fernando Henrique, tinha por linha mestra a busca
da estabilização através da neutralização dos componentes envolvidos na formação dos
preços.
Este programa apresentava na sua fase inicial a tentativa de equilibrar as contas
públicas através de um imposto sobre movimentações financeiras, depois transformado em
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), prosseguia com a
instituição de um indexador para contas e contratos, denominado Unidade Real de Valor
(URV) e tinha sua conclusão no lançamento de um padrão monetário com poder aquisitivo
estável, denominado Real.
O mecanismo de estabilidade do Real consistia na manutenção de uma âncora
cambial, nos Juros reais elevados e no financiamento das contas públicas. O quadro foi
afetado por crises que aconteceram no México, em dezembro de 1994, na Ásia, em julho de
1997 e na Rússia, em agosto de 1998 e que, ao impactarem, tanto a estabilidade financeira e
cambial daqueles centros como a própria economia mundial, impuseram ao Brasil medidas
direcionadas à austeridade monetária.
O resultado imediato dessas medidas foram os suceSSIVOS e crescentes déficits

comerciais, a ausência de crescimento e uma redução na velocidade de expansão econômica
que não eram suficientemente compensados pela entrada de investimentos externos, apesar
dos elevados juros oferecidos. O desemprego foi um dos agravantes decorrentes do modelo de
estabilidade e controle da inflação.
O indicador de desemprego da população economicamente ativa (PEA), do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que, entre 1991 e 1994 estava em cerca de 5,2%
e em 1995 era de 4,6%, crescera para 7,6%, no período 199812000.
Apesar da constatação de alguns indicadores desfavoráveis neste período de governo,
o país chegou ao ano 2000 com inúmeros aspectos positivos nos seus resultados. Um
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programa de estabilização bem-sucedido, inflação na ordem dos 5%, safras agrícolas
favoráveis e competitivas no mercado internacional, diversos segmentos industriais
apresentando resultados positivos, processo de reforma do Estado com a aprovação da Lei de
Responsabilidade Fiscal, programas de educação em andamento e investimentos estrangeiros
crescentes, principalmente aqueles voltados para a expansão do sistema de telecomunicações,
são alguns dos exemplos mais significativos 8 •

2.1.4.2. Comunicações - Serviços postais, Correios
2.1.4.2.1.

Período

Empresa

Brasileira

de

Correios

e

Telégrafos (ECT)
Em 1986 a ECT participou do Programa de Prioridades Sociais do Governo Federal e
foi criada a Rede Postal Aérea da Amazônia. No ano seguinte, 1987, o Instituto GALLUP
através de pesquisa, confirmou a aceitação popular e conferiu à ECT o reconhecimento pela
qualidade dos serviços e o alto índice de pontualidade. Em 1988 a revista Exame apontou,
novamente, a ECT como a Empresa mais produtiva do setor público brasileiro.
Para aumentar a capilaridade da ECT, através de um maior números de postos de
atendimento, em 1989 teve início a implantação do sistema de franchising para as unidades de
atendimento (Agências) da ECT. Neste mesmo ano foi criada a Grife Correios o que deu
maior visibilidade à sua imagem que, associada à uma postura de marketing mais agressiva,
fez a empresa chegar mais próxima de seus clientes e, conseqüentemente, melhorar ainda

Alguns números do ano de 2000 fornecem uma idéia da conjuntura nacional' População: 169.544.443 habitantes; Densidade
2
demográfica: 19,43 habitantes/km ; População urbana: 81,22%; Crescimento demográfico: 1,63% ao ano; Idade média: 24
anos; Expectativa de vida: 68,4 anos; Analfabetismo:

13,8%; Divisão Administrativa: 26 Estados e t Distrito Federal;

Constituição em vigor: 1998; Cotação do dólar: 1,97 Reais; PIB: US$ 1,05 trilhão; Crescimento do PIB: 4,5% ; Renda Per
Capita: US$ 3.401; Força de Trabalho: 80 milhões; Taxa de juros: 15,7% "; Inflação: 4%; Desemprego 6,2%; Balança
Comercial: USS 0,7 bilhões; Crescimento da Indústria: 6,5%; Consumo de Energia Elétrica: 25.312 GWH; Investimentos
Externos: US$ 26 bilhões; Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento: 5% do PIB; Investimentos em Telecomunicações:
R$ 19 bilhões; Trabalho no Setor de Telecomunicações: 300 mil postos (sem contar as indústrias); Divida Líquida do Setor
Público:

RS 557.324 milhões;

Reservas

Internacionais: US$

29 bilhões; Dívida Externa: US$

231

bilhões;

Remessas

Líquidas para o Exterior: 3,6% do PIB; Carga Tributária: 31,7% do PIB; Microempresas instaladas: 9,2 milhões; Domínios
Internet: 175.000; Usuários Internet: 14 milhões; Livros vendidos: 400 milhões; Jornais vendidos: 3,4 milhões por dia;
Salário Mínimo: R$ 151,00.
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mais seu desempenho operacional. Paralelamente foi criado o Serviço de Atendimento ao
Usuário (SAL).
No ano de 1990 ocorreram reformulações nas estruturas das Delegacias Regionais que
foram reduzidas para 23 e foi criada a Rede Postal Fluvial da Amazônia.
Durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (EC092 - RIO) em 1992, no Rio de Janeiro, foi inaugurado o Espaço
Cultural dos Correios do Rio de Janeiro e, mais uma vez, os Correios obtiveram o
reconhecimento público conforme indicação da pesquisa do IBOPE, com 92 % de aprovação.
Em 1996 foi inaugurado o terminal de carga da Delegacia Regional do Rio de Janeiro
no aeroporto do Galeão e em 1997 implantado o Programa de Qualidade Total, visando a
adoção de uma nova política de gestão pela qualidade. Esse Programa definiu uma nova fase
para os Correios que passou a acelerar a busca da lucratividade e do desenvolvimento da
Empresa, pautados na plena satisfação de seus clientes internos e externos. Um novo
reconhecimento da população, confere à ECT, em 1998, o prêmio de Melhor Empresa de
Serviços Públicos concedido pela edição Melhores e Maiores da Revista Exame.
Em dezembro deste mesmo ano, teve início a implantação do projeto de Caixas Postais
Comunitárias que definia a prestação de serviços básicos, de interesse social, em distritos ou
regiões urbanas de até 500 habitantes ou de dificil acesso.
No ano seguinte, no dia 19 de março de 1999, foi inaugurado o primeiro sistema de
triagem automatizada de nova geração, o Centro Operacional de Recife, Pernambuco, que
viria a garantir maior agilidade ao trabalho de separação de encomendas e malotes.
No dia 16 de setembro foi inaugurado o Terminal de Carga Aérea do Aeroporto
Internacional de Brasília, constituindo a segunda maior base da Rede Postal Noturna (RPN)
no País e ponto estratégico para o transporte aéreo de carga postal dos Correios. Seguindo o
programa de inaugurações, no dia 20 de setembro, foi inaugurado o Centro Operacional de
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Fortaleza, Ceará; no dia 15 de dezembro, foi implantado o sistema de telefonia digital,
tomando o Serviço de Telegrama Fonado ainda mais eficiente e melhorando a cobertura e a
qualidade do serviço; no dia 22 de dezembro, o Centro Operacional e Administrativo de João
Pessoa, Paraíba, registrando o esforço dos Correios em ampliar, reformar e melhorar sua
estrutura fisica em diversos Estados e no dia 23 de dezembro, o conjunto de sistemas
automatizados de triagem de objetos postais do Centro de Operações Postais (COP) de
Benfica, no Rio de Janeiro, a terceira maior instalação do gênero no País e na América Latina.
Esta sucessão de iniciativas e melhoras no atendimento ao público, fez com que a ECT
viesse a ser agraciada com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, organizado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do Ministério da Cultura, em
prol da preservação da cultura brasileira e com duas medalhas no Prêmio de Qualidade do
Governo Federal.
Com a finalidade de prestar acesso aos servIços bancários básicos a milhões de
brasileiros que vivem à margem do sistema financeiro tradicional, a ECT inaugurou, em 3 de
abril de 2000, a primeira agência do Banco Postal no interior do Espírito Santo e,
posteriormente, outras, no interior de Pernambuco. No dia 12 de abril, deste mesmo ano, foi
inaugurado o Centro de Memória e Cultura dos Correios no Centro Histórico do Pelourinho
em Salvador, Bahia, viabilizando a revelação de novos talentos artísticos.
No dia 8 de maio foi lançado, em Pernambuco, o programa "Sou Dono da Terra e do
Futuro", com o objetivo de desburocratizar a entrega dos títulos de domínio da terra a
agricultores assentados, instituindo, desta forma, a cidadania nos assentamentos rurais e no
dia 19 de maio foi instalado o novo Centro de Operações Postais de São Paulo, aumentando a
produtividade e a precisão nos serviços de triagem e assegurando maior agilidade, qualidade e
segurança ao tratamento de objetos postais.
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Ao acervo operacional da ECT veio se agregar, no dia 26 de maio de 2000, o Centro
de Operações Postais de Bauru, São Paulo, cujas instalações têm capacidade para realizar o
tratamento de 520 mil objetos postais por dia, alcançando 108 cidades da região com 20
linhas de transporte e no dia 19 de junho, foi lançada a Campanha Nacional Antidrogas,
reafirmando o compromisso social dos Correios junto ao povo brasileiro.
Com vistas à universalização dos serviços postais foi inaugurado, no dia 10 de julho
de 2000 no bairro de Pinheiros, São Paulo o primeiro quiosque de acesso público à Internet.
No mesmo dia, outros 99 quiosques passam a funcionar em outras localidades dos Estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro, possibilitando o acesso do cidadão a informações sociais de
seu interesse nas áreas de educação, saúde, previdência, e outras.
No rol das premiações recebidas pela ECT como reconhecimento ao seu desempenho
no ano de 2000, destacam-se o Prêmio "TOP SOCIAL 2000" concedido pela Associação de
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), pelo projeto "Carteiro Amigo",
campanha de incentivo ao aleitamento matemo lançada em 4 de outubro de 1999 no Rio de
Janeiro, o troféu "Top de Marketing 2000" da ADVB, pelo case "Correios On Line: a agência
dos Correios em sua casa" e o prêmio "Top de RH" da ADVB, como resultado da
implantação do programa "Gestão de Produtividade aplicada aos Correios".
A ECT dotou o Brasil de um serviço postal exemplar. A empresa acumulou
conhecimentos e possui um corpo técnico altamente qualificado, o que lhe fornece condições
para atuar na reestruturação dos serviços de outros países, inclusive mediante participação
acionária.
Quando a telefonia e a telegrafia ainda não existiam, quando a comunicação entre
pessoas ainda era primitiva e nem mesmo se sonhava com o progresso das telecomunicações e
o surgimento da Internet, o serviço de correios se estruturava e ganhava importância.
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Cartas e mensagens, por exemplo, não eram encaminhadas instantaneamente a quem
possuía um endereço eletrônico, como hoje. O desenvolvimento é que fez surgir as
comunicações e o comércio eletrônico; documentos e bens que podem ser comprados,
enviados e entregues a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo.
Mas o que não se pode negar é que o transporte e a entrega fisica dos bens continua
atual. O serviço postal constitui-se e jamais deixará de ser, uma ferramenta indispensável ao
desenvolvimento da humanidade.
2.1.4.3. Telecomunicações - Telefonia
2.1.4.3.1. Contexto
As dificuldades experimentadas pelo setor no período de 1985 a 1990, pela inflação
galopante, pelos baixos níveis de investimentos e pela dificuldade na captação de recursos
para investimentos, fez com que os resultados na área das telecomunicações fossem bastante
sofríveis.
Enquanto isto, a década de 90 foi marcada, no mundo inteiro, pela expansão dos
investimentos em diferentes áreas de atividade. Setores de infra-estrutura, como energIa,
transporte e, particularmente, telecomunicações, eram qualificados como estratégicos, além de
grandes oportunidades de negócio, na medida em que havia a intenção de alguns governos na
transferência do controle destas atividades do Estado para a iniciativa privada.
O interesse dos investidores institucionais, bancos e grandes corporações, deu origem
a uma intensa expansão das redes no aguardo da transferência de recursos significativos para
estes segmentos, qualificados como altamente lucrativos e promissores.
O Brasil, sintonizado com a conjuntura internacional e tendo para oferecer um
mercado altamente promissor, uma planta instalada e uma demanda reprimida, a reboque das
iniciativas tomadas por diferentes países, decidiu pela privatização do Sistema Telebrás,
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conseguindo, neste mesmo contexto, atrair o interesse de grandes investidores consorciados à
organizações de peso, que já operavam em nível mundial, no setor de telecomunicações.
Para motivar ainda mais estes capitais, o governo brasileiro anunciava metas
ambiciosas e acenava com a expansão das redes de telefonia fixa e celular, venda do controle
de estatais com patrimônios gigantescos e licenças para operar telefonia móvel em diferentes
bandas. Os investidores responderam positivamente a esta oferta e o processo, como um todo,
gerou um volume muito grande de recursos para a administração brasileira. O cronograma
originalmente traçado foi sendo seguido à risca e a conjuntura internacional, na época,
favorecia este movimento.
Aos poucos este quadro positivo da economia mundial e, posteriormente, do setor, foi
mudando. Inicialmente com o insucesso de empresas pontoCom, e mais tarde com o de/ault
de grandes organizações americanas, a economia mundial começou a claudicar até que, no
decorrer do ano 2000, muitas empresas que vinham investindo no Brasil sentiram as
dificuldades do momento e passaram a apresentar inconsistência nos seus resultados e na
valoração de seus patrimônios. Uma reação em cadeia, qual um efeito "dominó", indicava
que, também os investimentos no Brasil seriam atingidos.
Com a limitação no recebimento de recursos externos, os investidores passaram a
exigir das suas operadoras resultados mais imediatos. A resposta a esta demanda não era, nem
podia ser, imediata. Ainda pior era a situação dos investidores que no passado optaram por
investir em segmentos com baixo retomo ou, por questões estratégicas, em áreas sem
qualquer retomo, importantes apenas, por razões de ocupação dos espaços relevantes na
guerra da globalização e de competição na arena internacional.
Uma outra dificuldade, originada no ambiente econômico internacional e que
provocou sérios reflexos no Brasil, foi a questão cambial. A quase totalidade de operadoras do
setor de telecomunicações, importava equipamentos do exterior, firmava seus contratos e se
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endividava em dólares. A forte desvalorização cambial que aconteceu em 1999, fez com que
muitas empresas apresentassem dificuldades em honrar seus compromissos e, mais ainda,
decidissem não assinar novos contratos.
Estas dificuldades foram mais sentidas pelas operadoras de telefonia celular na banda
B e pelas empresas-espelho que, além de haverem superestimado as condições iniciais de
tráfego e de demanda, tiveram que, para dar início às suas atividades, começar praticamente
do zero, construindo plantas totalmente novas. Investiram pesado e acabaram por se deparar
com uma parte significativa da planta absolutamente ociosa.
Este estado de coisas, há muito, vem preocupando a ANATEL e o próprio governo
que, de alguma forma, buscam encontrar soluções ou mecanismos compensatórios, como
subsídios, financiamentos à fabricantes e operadoras, apoio financeiro à fusões e aquisições,
com o objetivo de minimizar os efeitos da crise.
Neste contexto, não basta apenas o apoio unilateral do governo. É necessário que as
operadoras também cumpram o papel que lhes cabe, buscando maior eficiência e eficácia
operacional, melhor seleção de clientes, revisão nos processos de cobrança, investimentos nos
serviços mais rentáveis e em setores economicamente saudáveis como, por exemplo, nas
redes corporativas. Se ainda assim as dificuldades persistirem, entende-se que a solução venha
a ser a procura por novos parceiros estratégicos, de preferência, entre aqueles que já atuam no
setor em atividades complementares.
Neste cenário, em busca de uma maior escala e redução nos custos, se prevê, como
altamente provável, a formação de grandes conglomerados, através da fusão de operadoras,
fixas, de longa distância e de telefonia celular.
No final da cadeia de negócios, os grandes beneficiados serão os assinantes que, desta
forma, poderão utilizar mais e melhor os serviços, gerando mais receitas e, num processo
retro alimentado, melhorar os resultados das prestadoras de serviços.
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Para que se possa melhor compreender o processo de institucionalização do setor de
telecomunicações, apresenta-se a seguir o encadeamento de eventos que foram marcantes no
período que antecedeu a privatização das telecomunicações até o ano de 2000.

2.1.4.3.2. Final dos anos 80
Ao longo da presente dissertação foi traçado um retrospecto da história das
telecomunicações no Brasil, que no seu período mais recente pode ser dividida em três fases:
Na primeira, que vai do fim do Império até meados da década de 60, quando foi instituído o
Código Brasileiro de Telecomunicações, o setor se caracterizava por um mercado
completamente liberado, porém sem qualquer política direcionada ao seu próprio
desenvolvimento. Neste período, a conjuntura econômica e o desenvolvimento da tecnologia
sinalizavam e direcionavam para a implementação de um modelo próximo à um monopólio
natural. Este quadro, aliado às deficiências intrínsecas do setor, tais como qualidade e
demanda reprimida, conduziriam a um processo de estatização das telecomunicações.
A segunda fase é a que vai do início dos anos 60 até o início dos anos 90, quando os
serviços de telecomunicações passaram a ser explorados pela União, através de empresas
estatais. O Brasil já contava então com uma política de desenvolvimento e padronização das
telecomunicações. Mesmo com a exploração direta pelo governo, a política implementada não
foi capaz de assegurar a universalização dos serviços. Ao contrário, por não possuir todos os
recursos necessários às expansões, deu origem à uma demanda reprimida e ao surgimento de
um mercado paralelo de telefones, dificultando o acesso ao serviço telefônico para as classes
menos favorecidas.
A terceira fase tem início em meados dos anos 90, mais precisamente em 1995, vem se
cristalizando até os dias de hoje e se caracteriza pelo fim do monopólio estatal e pela transição
para um mercado competitivo, privatizado.
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o

quadro que culminará com a privatização do setor de telecomunicações, na

realidade, começou a ganhar forma ainda em meados de 80 quando o governo instituiu a
Política Nacional de Informática. Embora as portarias que estabeleceram esta política
tivessem sido baixadas, naquela época, pelo Ministério das Comunicações, na realidade sua
concepção foi influenciada e teve origem na Secretaria Especial de Informática (SEI).
Os reflexos no setor de telecomunicações foram grandes, culminando, por exemplo, na
imposição às empresas multinacionais de vender o controle de seu capital votante a grupos
nacionais, tanto na área de fabricação de centrais públicas como na de produção de
equipamentos de transmissão, cabos, componentes e outros.
A reserva de mercado na fabricação de centrais, fibras ópticas, telefones,
equipamentos de transmissão, cabos, a poucas empresas, serve, também, como constatação da
radicalização da política industrial do setor.
Este estado de coisas provocou um grande atraso na evolução do modelo político
setorial pois, quando tudo indicava que as telecomunicações iriam, naquela época, dar início a
um amplo processo de liberalização, foi estabelecido um obstáculo quase intransponível que
interferia com o desenvolvimento do setor e com a política de compras da TELEBRÁS.
Em meados de 80, tendo em vista a conjuntura política e econômica nacional, o setor
de telecomunicações no Brasil, já com dificuldades econômicas, começou a entrar em crise
com a perda de qualidade dos serviços e um acelerado congestionamento no tráfego
telefônico. As chamadas locais, quando completadas, sofriam todo tipo de interferência,
ruídos ou problemas de linhas cruzadas. As ligações internacionais, simplesmente, não se
completavam em determinados horários. Para agravar o quadro, não havia recursos suficientes
para investimentos e a cada dia, os telefones tomavam-se mais escassos, os serviços mais
degradados, os planos de expansão mais caros e as operadoras mais inadimplentes.
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A sociedade reclamava e a escassez de novas linhas fez surgir um mercado paralelo,
onde os ágios cobrados eram absurdos. Quem desejasse o serviço telefônico teria que
desembolsar altas quantias. Em São Paulo, por exemplo, um telefone residencial chegou a
custar o equivalente a R$ 10 mil. Os usuários residenciais estavam insatisfeitos, o comércio e
a pequena indústria isolados e as grandes corporações não conseguiam desenvolver seus
negócios ou conduzir a sua gestão com eficiência pela falta de um serviço adequado, pela
carência de redes digitais de alta velocidade, pela dificuldades na interligação de seus
computadores e pela má qualidade dos circuitos e das linhas.
Ainda assim, no período entre 1979 e 1989, com um enorme esforço concentrado na
expansão, a planta do Sistema TELEBRÁS foi duplicada e o tráfego telefônico, que reflete a
pressão da demanda, cresceu 400%.
Neste período, com as grandes mudanças políticas e apesar das dificuldades
econômicas e sociais, consolidou-se o processo de incorporação de operadoras de telefonia,
ficando sob controle da holding mais de 95% do total de terminais telefônicos em operação no
Brasil. Na década, o Sistema Telebrás investiu, em média, apenas R$ 1,5 bilhões por ano,
aproximadamente, 0,3% do PIB médio do período.
A década de 90 viria a ser marcada, em nível mundial, por amplas reformas políticas
no setor de telecomunicações. Monopólios foram quebrados e operadoras privatizadas.
Surgiram novas empresas operadoras e novos serviços foram criados. Neste cenário, conceitos
antigos e até mesmo alguns novos, tiveram que ser alterados ou substituídos. Um processo
ousado e modemizador de liberalização e privatização, que envolveu países desenvolvidos e
em desenvolvimento - entre eles o Brasil - foi colocado em prática, quebrando antigos
paradigmas setoriais, tais como, a revisão do conceito de que o setor de telecomunicações
seria um monopólio natural do Estado e a aproximação, cada vez maior, da informática com
as telecomunicações.
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No exterior, particulannente nos Estados Unidos, em janeiro de 1984, a administração
deste país deu início à uma nova fase no setor de telecomunicações e no modelo estrutural das
suas empresas. Naquela ocasião, teve lugar a primeira grande ruptura, com a quebra de um
virtual monopólio deste serviço público. A AT&T, maior operadora mundial de
telecomunicações, foi desmembrada em sete empresas, sendo obrigada a abrir mão do
portfolio de ações que detinha em 22 operadoras locais. Este fato teve enonne repercussão e
acendeu, em nível mundial, a chama da "quebra de monopólios".
A idéia da "reprivatização de empresas" que no passado foram absorvidas pelo Estado,
seja por dificuldades financeiras seja por incapacidade administrativa, voltava a ser apreciada
por diferentes governos que já não pretendiam pennanecer ou ampliar ainda maIS sua
presença no setor produtivo e sim, gerar novas receitas para os seus Tesouros.
Como decorrência, fica a constatação de que, nos últimos 20 anos, também o mercado
de telecomunicações brasileiro passou por uma série de transfonnações motivadas pelos mais
diversos fatores internos e externos.
Por esta análise pode-se concluir que o processo de privatização foi decorrência de um
processo evolutivo que tornou esta medida, quase que mandatória.
2.1.4.3.3. A década de 90

A Inglaterra foi uma das primeiras a levar avante esta tese e a partir de 1990, o modelo
britânico, um duopólio onde reinavam a British Telecom e a Mercury, acabou evoluindo para
a múltipla competição.
No Japão, a privatização e a desregulamentação decorreram da necessidade de dar
maior dinamismo e flexibilidade à Nippon Telephone and Telegraph Corporation (NTT). Os
japoneses, após o desmembramento da AT&T - quando foi dado a ela maior dinamismo, com
a retirada das empresas regionais de seu controle e pennissão para atuar internacionalmente tomaram aquelas decisões para melhor competirem neste novo contexto.
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É neste período, com o surgimento de novas tecnologias de comunicação tais como a

telefonia celular e a difusão da Internet, que se deu a forte guinada na forma conservadora do
setor se desenvolver, culminando com uma mudança no comportamento e nas demandas dos
usuários de serviço de telecomunicações.
No Brasil, no início dos anos 90, o governo, que já não aceitava mais a reserva de
mercado, passou a adotar uma política mais liberal e pôs fim à Política Nacional de
Informática.
Por outro lado, a Internet traria novos conceitos, aproximaria as pessoas, encurtaria
distâncias de tal forma que a sua rápida difusão no Brasil levou as operadoras a se voltarem
para o grande filão da comunicação de dados, tanto empresarial como residencial,
beneficiando cidadãos e empresas, que passariam a contar com uma grande infra-estrutura
mundial de informação, as "infovias".
A demanda por serviços de telefonia e transmissão de dados em alta velocidade estava
reprimida e as únicas saídas para equacionar este problema seriam a privatização e a abertura
do setor ao capital externo.
a) Privatização - Premissas
Paralelamente às discussões que aconteciam, em nível mundial, acerca da
globalização, a privatização de empresas públicas, particularmente aquelas que atuam na área
de prestação de serviços públicos, entrou em cena.
Naquela época, nos anos 80, centrada nos palanques e parlamentos europeus que se
ressentiam de turbulências políticas e econômicas, decorrentes da quebra de antigos
paradigmas envolvendo o fim da guerra fria, a nova etapa da competição entre o ocidente e o
oriente e a incessante busca de um novo espaço pelos países em desenvolvimento, esta
discussão ganhou ênfase, tomado-se prioridade nas agendas governamentais e objeto de
amplos debates.
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A privatização entraria na pauta como uma das prováveis soluções do problema, em
condição de incorporar os mecanismos estabelecidos pela nova ordem mundial. A
estabilidade econômica, política e social, idealizada por organismos internacionais, estaria
equacionada a partir dos resultados de um efetivo processo de transferência para a iniciativa
privada da gestão de empresas que, há muito, eram conduzidas pelos Estados. A venda de
ativos e a transferência do controle de empresas públicas para a iniciativa privada, serviria
para redirecionar o comportamento do mercado ao estabelecer a competição entre empresas
prestadoras de serviços, deixando para trás estruturas monopolistas de Estado, que
caracterizavam o modelo.
Além do mais, a entrada de recursos de investidores privados aliviaria a pressão da
necessidade dos governos "bancarem" a expansão dos serviços públicos e, sob a visão
macroeconômica da privatização, haveria um grande interesse na utilização, em outras
atividades e segmentos, da receita obtida com a venda dos ativos e de licenças de concessão.
Estes recursos, como substituição de financiamentos externos e redução nos aspectos da
liquidez, seriam mais adequados e a um custo político menor, do que atitudes de compensação
através de medidas nas áreas fiscal e tributária.
Os debates giravam em tomo dessas vantagens e no despertar para uma nova
realidade: a incompetência do Estado para gerir empresas. Ganhava ênfase a defesa da idéia
da maior eficiência administrativa e operacional das organizações privadas em contraposição
à ingerência do Governo na gestão das empresas públicas com a tomada de decisões
demagógicas, principalmente no campo econômico, que contribuíam, quase sempre, para a
deterioração das mesmas.
Em defesa da privatização, existia o argumento de que, devido à interferências
políticas nas empresas públicas, adotava-se, na grande maIOna das vezes, definições de
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objetivos e estratégias com caráter diferenciado, que acabavam por se traduzir em reflexos na
lucratividade, o que, geralmente, era associado à questões de ineficiência.
Concebida a idéia central, a discussão passaria então para o estudo dos diferentes
modelos de privatização. Se o Estado se retiraria totalmente do capital das novas empresas ou
se permaneceria com uma parte dele; se, simplesmente, uma desregulamentação da atividade
seria o suficiente para caracterizar o processo de privatização ou, finalmente, se um novo
modelo de concessão serviria para atender esta questão.
Em qualquer um dos casos, era defendido o princípio de que a privatização tomaria
mais ágil a prestação dos serviços, criaria a concorrência, reduziria custos, tiraria o caráter
político das empresas públicas, com a busca de um maior profissionalismo e canalizaria mais
recursos para investimentos.
Contudo, a comparação do desempenho das empresas públicas com o das empresas
privadas era, e ainda é, bastante dificil já que se toma praticamente impossível estabelecer
entre elas uma igualdade nas condições administrativas, financeiras e operacionais para se
tirar conclusões acerca da superioridade de uma sobre a outra. As razões e argumentos
puramente econômicos ou políticos não são suficientes para explicar a opção pela
privatização.
O Brasil optou por quebrar o monopólio estabelecendo a competição e negociando a
transferência de ativos públicos para a iniciativa privada, nacional e internacional, bem como
facultando a entrada de novos players para atuar em novos serviços.
As autoridades brasileiras tiveram o cuidado de não transplantar modelos externos
para a nossa realidade e de estabelecer uma agenda detalhada de cada passo que viria a ser
adotado no processo de privatização. Definiram uma Lei, criaram Instituições, abriram o
processo através de um rigoroso cronograma de licitações e firmaram minuciosos contratos de
concessão nos quais o comprometimento de todas as partes estavam bem definidos.
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Apesar de um segmento da sociedade, por questões ideológicas, haver contestado o
processo de privatização sob a alegação de que ele traduziria uma iniciativa de caráter neoliberal, o modelo vingou, muitos bilhões de dólares foram arrecadados e os resultados
esperados foram surgindo. Os investimentos, mesmo com a crise na economia internacional,
são crescentes, a competição vem servindo para reduzir tarifas sendo que as metas de
qualidade e universalização, estabelecidas nos contratos de concessão, estão sendo
gradualmente perseguidas.
Logicamente, muito há por se fazer e um longo caminho ainda deve ser percorrido.
Até aqui, na caminhada, diversas empresas já desistiram e se retiraram do mercado, seja
através da simples venda de suas concessões, seja através de associações ou fusões.
Brevemente, com a desregulamentação total, novas surpresas irão aparecer, todas,
contudo, sem a menor possibilidade de reverter o modelo estabelecido, já que a questão da
privatização é, na verdade, uma decisão mais de caráter econômico e operacional do que
propriamente ideológico.
Esta abordagem acerca da privatização, serve para avaliar alguns dos diferentes
aspectos relacionados ao processo de institucionalização do setor.
b) Evolução rumo à privatização
Alguns dos números da conjuntura que marcavam o momento de preparação do
processo de reestruturação setorial, em 1996, merecem destaque.
Enquanto a população brasileira, nos últimos 20 anos, tinha aumentado em 50% e o
PIB, 90%, a planta instalada de terminais telefônicos do Sistema TELEBRÁS tinha crescido
mais de 500%, o tráfego telefônico havia aumentado 1.200% no serviço local e mais de
1.800% no serviço interurbano, o que mostrava que a demanda por serviços havia crescido
bem mais do que a capacidade de seu atendimento.
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Estimava-se que a demanda por serviços variasse entre 18 e 25 milhões de potenciais
usuários. Desse total, pouco mais de 14,5 milhões de usuários eram atendidos na época, ou
seja, existia uma demanda reprimida de, pelo menos, 4 milhões de assinantes.
Verificava-se, também, que mais de 80% dos terminais residenciais concentravam-se
nas famílias de classes "A" e "B", o que mostrava uma clara elitização dos serviços. As
classes menos favorecidas estavam praticamente sem acesso aos serviços telefônicos, e, como
agravante, os telefones de uso público eram insuficientes e mal distribuídos geograficamente,
além de serem alvos de vandalismo e depredações.

o

crescimento da planta de telefones fixos, até este ano, apresentou a seguinte

tendência:

N° DE

DENSIDADE

TELEFONES
(milhões)

(aparelhos por 100
hab.)

1972

1,4

1,5

1980

5,1

4,6

1985

7,0

5,8

1990

9,3

7,1

1994

13,0

8,6

ANO

Fonte:

www.anatel.gov.br,

2001.

Verifica-se da tabela, que a taxa de crescimento do número de telefones e a taxa de
densidade de telefones é menor no período 1972 a 1985, crescendo significativamente a partir
de 1985. Este dados sinalizam, claramente, uma tendência de esgotamento do modelo estatal
de telecomunicações que se agravava a partir da Constituição de 1988. As amarras
introduzidas por aquele diploma deixava claro a incapacidade do setor atender à demanda em
nível razoável, seja por razões de tarifas distorcidas seja pela ineficiência do monopólio,
elementos que, por si só, contribuíam para reprimir, ainda mais, o desenvolvimento do setor.
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Além do mais, uma outra distorção da Constituição de 1988 estabelecia e impunha
restrições à gestão empresarial das empresas estatais em geral, pois, indevidamente, acabaram
por equiparar essas empresas à própria administração pública, limitando a sua flexibilidade
operacional.
Temas que na empresa privada são naturalmente objeto de tratamento comum, tais
como compras, formação de preços e contratações/demissões de funcionários, pela
Constituição e em obediência a ela, passaram a ser na, gestão das estatais, demoradas e
desgastantes, uma vez que demandavam complexos processos de licitação e de concursos
públicos, o que não atendia às exigências de flexibilidade e produtividade que o mercado
impunha a estas empresas. Elas tinham as obrigações e responsabilidades de empresas
privadas - qualidade, custos, eficiência - mas eram submetidas às limitações de organismos
públicos.
Na realidade, havia uma total insensibilidade dos políticos e da administração superior
aos problemas de telecomunicações e um elevado desconhecimento da realidade das empresas
do setor.
As diretrizes estabelecidas, impunham limitações nos investimentos, não permitindo
que as empresas do Sistema Telebrás investissem de acordo com a potencialidade do
mercado, limitando os investimentos às oscilações da macro economia do País, além de
usarem as empresas como instrumento de controle da inflação, através de ação irrealista no
campo tarifário.
As tarifas, para não causarem impactos na economia como um todo e na inflação em
particular, eram estabelecidas segundo critérios políticos, totalmente dissociados dos custos
dos serviços correspondentes, uma vez que as estatais eram utilizadas como instrumento de
política econômica.
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Um outro aspecto que contribuiu para o fim do modelo estatal foi a falta de capacidade
de investimento pelo Estado. Os investimentos do setor estavam sujeito à inclusão no
Orçamento Geral da União e, a cada ano, deviam ser aprovados pelo Congresso. A
TELEBRÁS não podia decidir sobre seu nível de investimentos.
Este conjunto de limitações fez com que, em 1994, a tese defendida no discurso oficial
do governo girasse em tomo da flexibilização dos monopólios. Na realidade, o modelo estatal
só começou a ser desmontado, de fato, em 1995, com a aprovação, em 15 de agosto, da
Emenda Constitucional n° 8. Esta medida serviu para colocar um ponto final no monopólio
estatal das telecomunicações e dar início ao processo de institucionalização da privatização do
setor.
Com os efeitos, perversos, da constituição sobre o futuro do setor, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso e o Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, deram início a um
dos projetos mais arrojados da história contemporânea do nosso país. A reestruturação das
telecomunicações brasileiras.
Uma Emenda Constitucional, a de "Número 8", estabeleceria as condições necessárias
à interposição de uma ruptura marcante em um processo que se já estendia por mais de três
décadas, retirando o Estado da operação dos serviços públicos de telecomunicações, da gestão
de empresas públicas e abrindo o mercado à participação de capitais privados.
Paralelamente, uma providencial revisão nas tarifas telefônicas, assinatura básica e
tráfego, serviu para minimizar os problemas de ordem econômica que afligiam o setor,
colocando o sistema Telebrás numa situação crítica, beirando a falência. Esta medida
saneadora serviu para dar maior substância ao processo de privatização e reaqueceu o
interesse de um grande número de investidores, nacionais e estrangeiros, para a privatização
do setor.
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Em novembro de 1995, o governo elevou em

CInCO

vezes o valor da assinatura

residencial e em 80% o valor da chamada local. Em maio de 1997 houve um novo aumento
das tarifas locais, com redução no valor das tarifas de chamadas internacionais e interurbanas.
Programa Nacional de Desestatização
No ano de 1990, o governo decidiu criar o Programa Nacional de Desestatização
(PND) , elemento político essencial que viria definir o futuro, não só das telecomunicações
como de inúmeros outros segmentos relevantes da economia brasileira. Com a sua criação, a
privatização tomou-se parte integrante das reformas econômicas iniciadas naquela época. A
magnitude e o escopo da privatização foram sendo significativamente ampliados. O PND
concentrou esforços na venda de estatais do setor produtivo considerados anteriormente
estratégicos, o que explica a inclusão de empresas siderúrgicas, petroquímicas e de
fertilizantes no Programa;
Durante o governo do presidente Itamar Franco, com o PND em andamento, foi
concebido um novo plano de estabilização econômica, Plano Real, que, inicialmente
desacreditado, obteve sucesso na redução dos índices de inflação, permitindo uma melhora
substancial no quadro econômico com reflexos diretos na melhoria do poder aquisitivo da
população e, conseqüentemente, do consumo. Este fato provocou o aumento da confiança no
país e o interesse de investidores, nacionais e estrangeiros, que no passado pouco aplicavam
no Brasil, para canalizarem seus recursos nesta direção.
Alguns números servem para dar a idéia dos níveis de investimentos praticados pelo
setor de telecomunicações no período 1992 a 1995. Os valores estão representados em dólares
americanos e tratam-se, na realidade, do montante investido dividido pelo número de
habitantes em cada país.
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INVESTIMENTO PER CAPITA NO PERÍODO 1992 A 1995 (US$/HABITANTE)

1992

1993

1994

1995

0,03

0,69

15,42

28,77

ARGENTINA

38,33

60,08

84,04

74,08

CHILE

11,52

15,18

10,86

18,24

ESTADOS UNIDOS

84,92

90,45

87,36

89,56

BRASIL

Fonte: International Marketing Data and Statistics, 1999

O quadro demonstra que os investimentos em telecomunicações no Brasil, até 1994,
eram muito baixos quando comparados com os de outros países e que, somente a partir de
1995, com o início do processo de privatização, é que os valores passaram para patamares
mais elevados, mesmo assim, ainda muito aquém das necessidades para recuperação dos
atrasos acumulados em várias décadas.
Além do mais, as empresas estatais perderam condições de satisfazer, com
produtividade, as necessidades do País de aço, eletricidade e telecomunicações.
Em 1994, Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência e anunciou, entre outros,
o seu projeto de modernização das telecomunicações brasileiras, superando as limitações do
monopólio da TELEBRÁS, privatizando o setor e estabelecendo a mais ampla competição na
prestação dos serviços.
Segundo o Presidente, o Brasil estava convencido que deveria dispor de uma infraestrutura adequada de telecomunicações como fator determinante para a sua inserção no
cenário internacional e que volumosos recursos seriam necessários.
Como o governo não dispunha de suporte financeiro suficiente para programas
arrojados e de grande envergadura e já vinha amadurecendo a intenção de promover uma
profunda reforma no setor, o presidente deu início a um estudo de privatização com a
finalidade de buscar na iniciativa privada os recursos necessários. Em contrapartida, o
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governo oferecia uma elevada demanda reprimida e condições favoráveis nos contratos de
concessão.
Alguns dados da realidade interna serviam para reforçar estas intenções:
a precariedade dos serviços, a má qualidade da telefonia, a inadequada
distribuição geográfica e social dos terminais de acesso à rede pública;
as mudanças no mercado e nas necessidades dos consumidores fazia com
que, na busca de maior competitividade, os usuários passassem a exigir mais
serviços e de melhor qualidade, num ritmo muito superior ao que as estatais
de telefonia pública seriam capazes de atender a curto e médio prazos;
a globalização da economia relacionada à formação de um mercado
competitivo em nível mundial, exigia a prestação de serviços com padrão
mundial bem como a criação de condições para o lançamento de novos
servIços;
a importância das telecomunicações como agente de integração social e de
desenvolvimento, tendo em vista as dimensões do território e a necessidade
de integrar sua população.
No macro-ambiente, três forças atuavam no processo de reestruturação das
telecomunicações mundiais, nos anos 90:
a globalização da economia;
a evolução tecnológica, e
a rapidez das mudanças no mercado e nas necessidades dos consumidores.
Estes mesmos princípios serviram, no Brasil, para sensibilizar a sociedade, seus
dirigentes e seus representantes.
A partir de 1995, com o início do novo Governo, maior prioridade foi conferida à
privatização. O PND continuava a ser apontado como um dos principais instrumentos de
reforma do Estado, como parte integrante, também, deste Programa de Governo.
Tendo sido praticamente concluída a privatização das estatais que atuavam no
segmento industrial, para conduzir a execução e o controle de uma nova etapa do PND, foi
criado o Conselho Nacional de Desestatização (CND) que viria a substituir a sua antiga
Comissão Diretora.
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Nesse ano, teve início uma nova fase do PND, em que, agora, os serviços públicos é
que estariam sendo transferidos para o setor privado. A agenda incluía os setores de
eletricidade, transportes e telecomunicações, acrescentando aos objetivos do PND a melhoria
da qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade brasileira, através do aumento de
investimentos a serem realizados por novos controladores. Esta nova fase também foi
caracterizada pelo início do processo de desestatização de empresas estaduais, a cargo dos
respectivos estados, ao qual o Governo Federal vinha dando suporte.
c) PASTE
Para criar os fundamentos do projeto de privatização e melhor subsidiar os futuros
interessados com informações objetivas para a tomada de decisão, em novembro de 1995 foi
apresentado pelo Ministério das Comunicações, um ambicioso plano de investimentos
plurianual, o Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do
Sistema Postal (PASTE), que definia os parâmetros envolvidos na recuperação, expansão e
modernização do sistema TELEBRÁS antes da privatização.
[..j um ousado programa de investimentos promovido pelo Governo e fortemente

complementado pela mobilização de recursos privados - humanos, gerenciais e
financeiros - que visa transformar o setor brasileiro de telecomunicações em agente
efetivo do desenvolvimento do País, estimulando a produtividade nacional e
assegurando a universalização do acesso aos serviços de comunicações. (Ministro
das Comunicações, Sérgio Motta)

o

PASTE norteava, com bastante clareza, as necessidades tecnológicas e de

crescimento para diferentes regiões e estados. Detalhava projetos e investimentos correlatos
para cada um dos serviços de telecomunicações no período de 1995 a 1999 e previa a sua
extensão até o anos de 2003, já num ambiente privatizado.
Defendia também a disseminação de tecnologias mais modernas pelo país, permitindo
que um número maior de usuários, até agora alijados, viessem a ter acesso a serviços, tais
como, a telefonia móvel e à Internet. Com isto e com a migração de grandes empresas para o
interior e para o nordeste, criava-se uma nova visão de prioridades para os investimentos.
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Corno filosofia, o plano prevIa financiar os projetos com recursos provenientes
essencialmente da iniciativa privada, totalizando, no período, aproximadamente R$ 90
bilhões. Posteriormente estes valores viriam a ser revistos.
No dia 6 de janeiro de 1995 foi aprovada a Lei n° 8.977 que definia as regras de
concessão e exploração do serviço de TV a Cabo.
d) Lei Mínima
Em julho de 1996 foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei n° 9.295, conhecida, na
época, corno Lei Específica ou Lei Mínima que tratava da competição e organização do setor,
abrindo ao mercado privado o serviço móvel celular, o serviço de transporte de sinais de
telecomunicações por satélite, os serviços limitados, o trunking, o paging e as redes
corporativas, bem corno, ainda, a utilização da rede pública de telecomunicações para a
prestação de Serviços de Valor Adicionado.
Esta Lei, estrategicamente concebida para encurtar o caminho da abertura do mercado
antes mesmo da formulação e aprovação de urna lei mais ampla e definitiva que, por sua
complexidade, se sabia demorada, foi aprovada para evitar atrasos na liberalização do setor
para urna arrancada parcial, urna vez que outra proposta, mais complexa, envolvendo todo o
setor, ainda não estava pronta. Só posteriormente iria ser aprovada a Lei Geral de
Telecomunicações (LGT). Tempo, recursos e aspectos legais, impuseram a criação destas
etapas.
Com a Lei Mínima, estruturava-se o modelo que serviria para se colocar rapidamente à
venda as autorizações para exploração da Banda B da telefonia celular por empresas nacionais
e estrangeiras.
Algum tempo depois foram sendo sucessivamente aprovados o Regulamento do
Serviço Móvel Celular (SMC), a Norma Geral de Telecomunicações NGT 20/96 e as demais
normas que estabeleceriam as condições para exploração do SMC. Com estes dispositivos
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institucionais, puderam ser iniciados os procedimentos licitatórios da Banda B do Serviço
Móvel Celular.
Antes restrita, quase que exclusivamente, à venda de empresas e participações
incluídas no Plano Nacional de Desestatização, a partir de 1997, a privatização no Brasil
ganhou nova dimensão. Intensificaram-se as privatizações de âmbito estaduais as quais, em
sua maioria, contaram com o apoio do BNDES.
e) Lei Geral de Telecomunicações (LGT)
Com a aprovação, pelo Congresso, em 16 de julho de 1997 da Lei n° 9.472, Lei Geral
de Telecomunicações, encerrava-se o ciclo em que o setor atuou e se desenvolveu no contexto
das regras estabelecidas no Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei nO 4.117 e que
vigorava desde 1962. A nova Lei, contudo, não contemplava a área de radiodifusão que
deverá ser regulamentada por uma Lei própria.
Os princípios mais significativos da LGT dizem respeito à Soberania Nacional, à
Função Social da Propriedade e à Defesa do Consumidor, foco principal da nova legislação,
bem como à Liberdade de Iniciativa e da Concorrência, premissas que deverão continuar
ditando as tendências para o setor:
A soberania nacional na defesa dos interesses naCIOnaiS diante de parcelfOS
econômica ou tecnologicamente mais desenvolvidos.

Operadores e usuários no respeito à função social da propriedade e na defesa do
consumidor. Garantia a todo cidadão ao acesso e ao uso dos meios de telecomunicações,
independentemente da propriedade desses meios.

Liberdade de iniciativa e livre concorrência objetivando a privatização com
competição em todos os níveis de serviços.
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Equacionamento e redução das desigualdades sociais e regionais em busca do
desenvolvimento harmônico do país. que passa, necessariamente, pela redução das
desigualdades regionais.
A Lei faculta o estabelecimento de parâmetros que coíbem o abuso do poder
econômico e a formação de cartéis ou de monopólios, ratifica o papel do Estado como
regulador e lhe retira o papel de operador, de empresário. Enfim, fundamenta seus dois pilares
mais significativos, o da competição e o da universalização dos serviços. O primeiro, já está
em pleno andamento e o segundo, como objetivo estratégico, encontra-se em fase de
implementação.
Como pontos mais significativos da Lei Geral sobressaem o acesso e uso dos meios de
telecomunicações a todos, a privatização do Sistema Telebrás, a criação do Órgão Regulador
independente e a reorganização dos serviços.
Esta Lei serviu para marcar a mudança de postura do governo em relação ao setor de
telecomunicações, pois determinava que o Estado deixaria de exercer o papel de provedor dos
serviços de telecomunicações e passaria, apenas, a regulamentar e fiscalizar o setor através da
definição do princípio geral que rege os serviços de telecomunicações, da organização dos
serviços de Telecomunicações e da reestruturação e privatização do Sistema Telebrás.
A LGT define a linha mestra do novo modelo institucional, criando uma entidade
reguladora independente, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e pode ser
resumida nas seguintes diretrizes:
Criação da ANATEL, um órgão concedente/regulador independente, com
novas regras rígidas que visam a satisfação dos usuários e estabelece metas
para as Operadoras, além de uma fiscalização ativa e, caso necessário,
punitiva para essas empresas;
Fim das concessões grátis. Todas as novas outorgas serão onerosas, ou seja,
todas as autorizações, permissões e concessões passam a ser pagas pelos
operadores escolhidos;
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Privatização do sistema TELEBRÁS (privatização com competição). O
Estado brasileiro atuará apenas como órgão regulador e fiscalizador,
deixando de operar todos os serviços de telecomunicações;
Regimes de operação: Passa a vigorar no setor o conceito novo e original de
regime público e privado de operação. No regime público estão incluídos
todos os serviços essenciais a que todos os cidadãos têm direito, como
telefonia básica, independente de serem alvo ou não de exploração pela
iniciativa privada;
Universalização: O conceito pode ser definido como um conjunto de metas
a serem atingidas pelos exploradores do serviço em regime público. Estas
metas e obrigações de universalização são as que possibilitam o acesso de
qualquer pessoa a serviços de telecomunicações, independentemente de sua
localização e condição socio-econômica;
Metas anuais de atendimento: Na prática a universalização será atingida
gradualmente. Assim, as obrigações da universalização serão objeto de
metas periódicas, conforme plano elaborado pela ANATEL e aprovado pelo
Poder Executivo, referindo-se, entre outros aspectos, à disponibilidade de
instalações de uso coletivo ou individual, bem como ao atendimento de
deficientes fisicos, de áreas rurais, de regiões remotas ou de instituições de
caráter público ou social;
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento - CPqD - e Indústria: o projeto provê
estímulos à produção nacional de equipamentos de telecomunicações e
estabelece a preservação do CPqD da TELEBRÁS.
A ANATEL foi instalada em 5 de novembro de 1997, nove meses antes da
privatização do setor. Para preparar o sistema para a privatização, a Agência assinou com as
operadoras, ainda estatais, os contratos de concessão com as metas de qualidade e
universalização que seriam posteriormente válidas e transferidas para as novas empresas já
privatizadas.
A ANATEL, o Órgão Regulador, se apresenta hoje como uma autarquia especial
vinculada ao Ministério das Comunicações, assumindo, praticamente, todas suas atribuições
na área de telecomunicações e pelo menos na fase inicial, se responsabilizando pela
regulamentação e pela fiscalização.
No ano de 1997 teve início, efetivamente, o processo de privatização do setor de
telecomunicações. Foram licitadas e colocadas à venda autorizações para exploração da
Banda B da Telefonia Móvel Celular para três áreas do território nacional e assinados os dois
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primeiros contratos de concessão. Com a venda, o país conseguiu arrecadar R$ 8,3 bilhões,
cerca de US$ 7,5 bilhões, atraindo para o setor, grandes operadoras internacionais.
Esforços na distribuição de sinais de vídeo aconteceram pela introdução do Serviço
Especial de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), TV a Cabo e Televisão
por assinatura via satélite.
Outro avanço aconteceu na introdução da TV com alta resolução, High Definition
Television (HDTV ), da TV interativa e dos bancos de dados com sinais de vídeo.

Ainda neste ano foram publicados os Regulamento de Serviços Especiais (MMDS,
DTH, etc) e de TV a Cabo e lançados os editais de licitações para Televisão por Assinatura
nas plataformas Cabo, MMDS e DTH.
f) Privatização da Telebrás

A venda das empresas de telecomunicações de propriedade do governo só se tomaria
possível com a aprovação da Lei Geral de Telecomunicações.
A cisão das empresas do Sistema Telebrás, deu origem ao surgimento das operadoras
de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC )9 e Serviço Móvel Celular. Doze empresas
holding, três regionais para operar telefonia fixa, oito regionais para operar telefonia celular,

banda A e uma de circuito interurbanos de longa distância e internacionais, foram criadas.
O modelo estatal de gestão das telecomunicações foi finalmente encerrado em 29 de
julho de 1998, com o leilão do Sistema TELEBRÁS quando foram privatizadas as empresas
que formavam o Sistema Nacional de Telecomunicações, o Sistema TELEBRÁS. O leilão
aconteceu na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e foi dividido em blocos: no primeiro bloco
foram negociadas três grandes regiões de concessão, aglutinando as Empresas Pólos
existentes, além de uma licença, para todo o território nacional, a cargo da Embratel. Foram

9

o

Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) é o serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de

Qutros sinais. destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados. utilizando processo de telefonia. São modalidades
do Serviço Telefônico Fixo Comutado, destinado ao uso do público em geral. o serviço local, o serviço de longa distância e
o serviço de longa distância internacional.
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vendidas as três empresas de telefonia fixa - Telesp, Tele Centro-Sul e Tele Norte-Leste - e a
Embratel, nesta ordem. Cada consórcio só poderia comprar uma empresa de cada grupo.
A Embratel, uma das empresas mais rentáveis do setor, com um patrimônio, em
dezembro de 1998, da ordem de US$ 4,78 bilhões e com um nível de endividamento baixo em
relação às outras estatais ou empresas privadas, foi vendida à empresa americana MCI pelo
montante de R$ 2,65 bilhões, cerca de US 1,3 bilhão.
Fazia parte da Lei, na área de serviços de telecomunicações de longa distância, a
criação de uma empresa espelho, com as mesmas atribuições da Embratel. Algum tempo
depois, a licença para esta empresa espelho foi arrematada pelo consórcio Bonari Holding
Ltda. (Sprint, France Telecom, National Grid), pelo montante de R$ 55 milhões. O consórcio
viria a escolher o nome Intelig para a empresa.
No primeiro semestre de 1999, a MCI, empresa americana que havia adquirido a
Embratel, foi comprada pela, também americana, Worldcom, pela soma de US$ 53 bilhões,
40 vezes o valor pago pela MCI no leilão da Embratel, passando a denominar-se MCIWorldCom.
Uma das questões mais discutidas na época era se o preço pelo qual a Embratel fora
negociada não teria sido irrisório. Realidade ou não, a dúvida pelo menos vem revestida de
uma curiosidade. Numa época em que empresas Pontocom, praticamente sem qualquer
patrimônio, são negociadas por bilhões de dólares, o Brasil decidiu vender empresas de
telecomunicações, completas, com patrimônios elevadíssimos, por valores sensivelmente
baixos.
Mais tarde, em outubro de 1999, a Worldcom, adquiriu através de um negócio
avaliado em cerca de US$ 129 bilhões, o controle acionário da Sprint, uma de suas
concorrentes americanas no segmento de longa distância e que, por sua vez, era sócia (com
25% de participação) da Intelig.
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Este fato acarretou um grave problema jurídico tanto para a Anatel, no Brasil, como
para a Comissão Federal de Comunicações (FCC), nos Estados Unidos, visto que, ao eliminar
a concorrência nas comunicações a longa distância, estaria sendo criada a possibilidade de
monopólio privado.
No segundo bloco, o leilão foi o de empresas celulares do Sul e Sudeste e o terceiro e
último bloco, o de empresas celulares do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O montante
arrecadado com esta venda atingiu, aproximadamente, R$ 22 bilhões, equivalentes à US$ 19
bilhões, e o ágio médio foi de 53,74% sobre o preço mínimo.
As operações das telecomunicações já estão sendo conduzidas pela iniciativa privada
consolidando praticamente o processo de privatização, sem que se dê qualquer chance ou
oportunidade da volta ao monopólio.
Novas operadoras surgiram para operar banda B, banda A e telefonia pública fixa,
entre outras, mediante concessões que a nova Lei estabelece como pagas.
g) Competição e universalização
A privatização do Sistema TELEBRÁS foi baseada em dois pilares fundamentais: a
competição e a universalização. Com a competição, as novas empresas têm que atender,
conforme

estabelecido

nos

contratos

de

concessão,

as

necessidades

básicas

de

telecomunicações dos consumidores: melhores serviços e menores preços. A universalização
foi um conjunto de compromissos que essas empresas assumiram com o Governo, de garantir
a todos os cidadãos, acesso ao telefone e aos serviços básicos de telecomunicações
particularmente nas áreas carentes, povoadas e distantes, a preços justos Esta princípio viria a
ser financiado, através da criação do Fundo de Financiamento da Universalização (FUST).
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h) Outros elementos institucionias
O serviço universal se concretiza, quando um País, direta ou indiretamente, presta um
serviço público com boa qualidade e a preços justos a quem o desejar, no momento em que
desejar. Telefones em todos os lares.
Para garantir a continuidade do processo de privatização e a par da LGT inúmeros
instrumentos e dispositivos legais foram instituídos, entre eles, o Decreto nO 2.617, que
dispunha acerca da composição do capital de empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações e as diretrizes para a licitação das autorizações para exploração do STFC.
Estes instrumentos, juntos com o Plano Geral de Metas para Universalização do STFC
(PGMU), o Plano Geral de Outorgas (PGO), o Plano Geral de Metas de Qualidade para o
STFC (PGMQ), o Contrato de Concessão para Prestação do Serviço Telefônico Fixo
Comutado e o Protocolo de Compromisso, implementados pela ANATEL ainda em 1998,
fonnam o arcabouço regulamentar do novo modelo de telecomunicações brasileiras na
telefonia fixa.
Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU): Este documento representou

um avanço no campo regulatório. Aprovado pelo Decreto n° 2.592 de maio de 1998, definiu
as obrigações das empresas concessionárias do serviço telefônico fixo comutado, no tocante
às exigências para universalização dos serviços.
Plano Geral de Outorgas (PGO): Em vigor desde abril de 1998, dividiu o Brasil em

quatro regiões para a exploração do Serviço Telefônico Fixo Comutado, fixou o número de
operadoras deste serviço para cada uma delas e estabeleceu os prazos de vigência de contratos
e de admissão de novas prestadoras de serviços de telecomunicações, com vistas à competição
Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ): Estabelece as metas de qualidade a

serem cumpridas pelas prestadoras de serviço de telefonia fixa, em regime público ou privado,
tendo sempre como referência primeira as necessidades e interesses do usuário.
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Contrato de Concessão para Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado:
Trata-se do instrumento jurídico que estabelece prazo de duração das concessões, condições
de prestação do STFC pelas concessionárias, direitos e obrigações destas, obrigações do
Estado e prerrogativas da Anatel.

Protocolo de Compromisso: Instrumento criado para permitir o gerenciamento
mensal do andamento da prestação dos serviços, entre julho de 1998 - quando as estatais
foram privatizadas - e dezembro de 1999, visando o cumprimento das metas de
universalização e de qualidade, entre outras consideradas significativas no âmbito da telefonia
fixa.
Instrumentos normativos cnaram as bases técnicas para a institucionalização da
ANATEL entre eles: as diretrizes para uso de Radiofreqüências pelas Concessionárias e
Autorizadas de Serviço Telefônico Fixo Comutado, para Sistemas de Acesso Fixo sem Fio, as
diretrizes para o modelo de Certificação de Equipamentos de Comunicação, os Regulamentos
Gerais de Numeração, dos Serviços de Telecomunicações, de Administração da Numeração,
de Interconexão, de licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de
Telecomunicações e Autorização de Uso de Radiofreqüência.
Um ano após a abertura do mercado, em julho de 1998, os telefones celulares em todo
o País já somavam 5,6 milhões de aparelhos em uso.
Como resultado de licitações realizadas a partir de 1997, foram assinados contratos de
concessão para 35 novos operadores de MMDS, 93 novos operadores de TV a cabo, além de
seis novos operadores de DTH.
Foram assinadas, também, contratos e autorizações para explorações dos servIços
Móvel Marítimo, Satélite Brasileiro, Serviço Móvel Celular em diferentes áreas e Serviço
Limitado Especializado via satélite.
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A competição, estimulada e regulamentada pela ANATEL, promoveu avanços
significativos no segmento de chamadas de longa distância, nacional e internacional. Os
usuários passaram a contar com a possibilidade de selecionar a prestadora de serviço de longa
distância, nacional e internacional. A alternativa abriu uma guerra e colocou as empresas em
clima de competição permanente. Tarifas e preço, qualidade e tecnologia, passaram a se
constituir nos atrativos fundamentais da conquista do assinante, nos diferenciais para a
escolha.
Em 1999, com a introdução da concorrência, a competição promoveu, também,
avanços significativos no segmento Comunicação de Massa, onde, apenas neste ano, novas
licitações abriram o mercado para mais 121 operadoras de TV a cabo e 53 na modalidade
MMDS, microondas terrestres. As outorgas para a exploração do Serviço de Televisão a Cabo
agora abrangem áreas urbanas com 16,1 milhões de domicílios e as relativas ao MMDS, 14,2
milhões de domicílios em todo o País. Assim, há um vasto espaço de competição para as
operadoras ampliarem a quantidade de assinaturas de seus serviços que, ao final de 1999, se
aproximava de três milhões
O Governo, neste ano, arrecadou US$ 128 milhões com a venda das concessões para
exploração de quatro áreas de telefonia fixa das empresas espelho que farão concorrência às
atuais companhias de Telecomunicações.
O ano de 1999, também foi profiquo na emissão de normas e regulamentos necessários
à institucionalização do setor na sua fase privatizada. Foram publicados, entre outros, o Plano
de Referência para Distribuição de Canais do Serviço de Radiodifusão Comunitária, o
Regulamento Técnico para a Prestação do Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média e
Onda Tropical (faixa de 120m), o Regulamento de Acesso Direto à Intelsat, o Regulamento
sobre Contratação de Equipamentos e Materiais pelas Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações, o Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle
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em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, o de Utilização de Sistemas de
Acesso Fixo sem Fio para a Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao
Uso do Público em Geral (STFC), o de Compartilhamento de Infraestrutura entre os setores
de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo.

o sucesso da privatização pode ser medido na comparação dos seguintes números:
Em julho de 1998, na época da privatização, havia no país cerca de 20,2 milhões de
acessos telefônicos. Até dezembro de 1999 foram instalados 7,6 milhões de novas linhas
(acréscimo de 37%). Os telefones públicos que eram 547 mil passaram para 740 mil. Os
índices de qualidade sofreram um melhora substancial com a redução no número de
reclamações.
Na telefonia celular, os indicadores também avançaram de 800 mil em 1994, para 5,6
milhões em julho de 1998 e, em julho de 1999, para 10,9 milhões, marca que os mais
otimistas só esperavam para fins de 1999 ou começo do ano 2000, quando então já eram cerca
de 15 milhões.
A evolução de alguns indicadores entre 1985 e 1997, serve para dar idéia da situação
do setor no período anterior à privatização.

ANO

INVESTIMENTO* PIB/CAPITA ** DENSIDADE*** %CONGESTIONAMENTO

1985

918

1.599

5,7

8,2

1987

1.447

2.057

6,1

24,9

1989

2.559

2.923

6,7

31,1

1991

2.311

2.771

7,2

21.6

1993

3.027

2.847

8,0

10,8

1995

4.218

4.542

9,2

9,6

5.022

11,5

7,0

1997

*
**
***

6.929
em milhões de Reais
emUS$

Densidade = Terminais fixos por 100 habitantes
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No início da década de 90 a Telebrás estabeleceu como linha de ação o início da
colocação em operação do serviço móvel celular, a retomada do crescimento do setor e a
melhoria da qualidade dos serviços através de um aumento substancial nos investimentos que
representaram, em média, 3,9 bilhões de Reais por ano, equivalentes à 0,55% do PIB médio
daquele período e, já no ano de 1997, alcançava a marca de 15,4 milhões de terminais
telefônicos fixos, cerca de 4 milhões de telefones celulares e 484 mil telefones públicos em
operação.
2.1.4.3.4. Os anos 2000/2001
a) Principais eventos
No ano de 2000 a telefonia celular cresceu em um ritmo da ordem de 46%, enquanto a
telefonia fixa avançou cerca de 32%. A divisão do mercado entre as Bandas A (ex-Sistema
Telebrás) e B (adquirida em leilão) ficou em tomo de 70% e 30%, respectivamente.
Na telefonia celular, a proporção do uso do pré-pago cresceu de 50%, em 1999, para
70% em 2000, à medida que o serviço alcançou as classes C e D, economicamente menos
favorecidas. A solução do pré-pago contribui para a universalização ou, mais corretamente,
para a vulgarização do celular.
A tecnologia para a televisão digital a ser escolhida entre os padrões japonês (ISTV),
europeu (DBV) e norte-americano (ATSC), ficou, em 200012001, na fase das discussões e
testes técnicos. A decisão final, que está ganhando uma conotação política, foi postergada
para 2003 e dependerá, segundo os poderes constituídos, "das vantagens que o sistema
escolhido trará para o Brasil".
Em 2001 prosseguiu a luta das operadoras de telecomunicações privatizadas,
comandadas por capitais europeus, canadenses, norte-americanos e brasileiros que buscam,
desesperadamente, sair de uma situação econômico-financeira desfavorável. Não faltaram,

384

também, disputas e depurações societárias, com a ANATEL intervindo diretamente como
poder moderador.
No ranking das operadoras, classificam-se como as maIOres, Telefonica, Telemar,
Telecom Itália, Portugal Telecom e Bell South, sob capitais espanhóis, brasileiros, italianos,
portugueses e norte-americanos, respectivamente.
Neste ano foram realizados dois leilões de Concessão de Telefonia Celular para as
bandas D, em 13 de fevereiro de 2001 e E, em 13 de março de 2001.
As áreas 2 e 3 da banda D e a Área 1 da banda E foram vendidas para a Telecom Itália,
por R$ 543 milhões (com ágio de 0,56%), R$ 997 milhões (com ágio de 40,42%) e R$ 990
milhões (com ágio de 5,3%), respectivamente.
A Área 1 da Banda D foi arrematada pela Telemar, pelo valor de R$ 1.102 milhões
(com ágio de 17,3%) e as Áreas 2 e 3 da Banda E não tiveram lances ofertados no dia do
leilão.

o desenvolvimento

do setor de telecomunicações no Brasil pós-privatização vem se

dando em ritmo acelerado, podendo-se verificar progressos expressivos, tanto na expansão da
planta como na melhoria da qualidade dos serviços. Verifica-se, a exemplo do que já ocorria
no exterior, estratégias nas diversas empresas - telefonia fixa, longa distância, celular, TV por
assinatura, provedores de rede - para acessar diretamente o consumidor final, corporativo ou
residencial, objetivando prover-lhe soluções completas e customizadas.
No final dos anos 90, os países mais desenvolvidos estavam atuando em conjunto e
investindo para desenvolver uma adequada infra-estrutura capaz de alavancar o
desenvolvimento da chamada Sociedade da Informação e o Brasil, por todas iniciativas
tomadas, passava a fazer parte desta seleta comunidade.
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b) Indicadores
Cena internacional
No cenário econômico internacional, as telecomunicações, no período 200012001,
apresentaram sérios problemas e sofreram com um volume elevado de demissões, mais de
450 mil.
Se computado o valor total de mercado das ações das operadoras de telecomunicações,
este despencou de cerca de US$ 6 trilhões no mês de março de 2000 para aproximadamente
US$ 3,8 trilhões em setembro de 2001. Neste mesmo ano aconteceu um default da ordem de
US$ 60 bilhões, com 31 empresas pedindo concordata no segundo semestre.
Com a malha de telecomunicações sub-aproveitada (apenas cerca de 2% da capacidade
de fibra óptica na Europa e nos Estados Unidos está em uso) os resultados das operadoras,
apesar dos elevados investimentos realizados, se apresentam com uma tendência de queda.
Cena nacional
Praticamente, mais de um século depois da chegada do telefone ao Brasil e após um
intervalo de cerca de 25 anos nas mãos do governo, entre 1972 (Telebrás) e 1997 (Lei Geral),
as empresas operadoras de serviços de telecomunicações estão novamente privatizadas. Neste
período, muita coisa mudou, embora alguns resquícios ainda permaneçam.
Os custos, como no passado, continuam elevados. A receita líquida por telefone, não é
muito diferente daquela que era auferida quando na planta nacional não havia, ainda, 30 ou 40
mil terminais. Hoje, contudo, existem milhões de máquinas a gerar receitas. Quase sempre,
lucro. Já não se escuta ou fala apenas. Se vê, se paga, se recebe ...
Decorridos praticamente cinco anos da aprovação da LGT (1997) e quatro da
privatização do Sistema Telebrás (1998), a crise mundial trouxe sérios reflexos às
telecomunicações brasileiras, mesmo depois de cristalizados os indicadores favoráveis de
crescimento da planta de telefonia fixa e móvel e dos elevados investimentos realizados.
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Internamente, os problemas de desaceleração da demanda como decorrência da
retração da economia e diminuição do poder aquisitivo da população, o alto endividamento
das empresas de telecomunicações em moeda forte, agravado pela desvalorização cambial,
trouxeram sérios reflexos à totalidade da cadeia de negócios do setor. Fornecedores de
equipamentos e materiais, empreiteiros e prestadores de diferentes serviços de suporte, foram
afetados, direta ou indiretamente, pelo forte impacto no desempenho financeiro das
operadoras. Por um lado não receberam novos contratos e, pior ainda, não receberam os
pagamentos daquilo que haviam vendido e financiado anteriormente.
Depois de experimentar um período de euforia, as telecomunicações brasileiras se
viram no núcleo de uma crise, a ponto de o processo de privatização ter sido, inclusive,
colocado em dúvida. A publicação dos resultados desfavoráveis de várias empresas
operadoras serviu como parâmetro de questionamento da validade do modelo.
De uma hora para outra, recursos de investidores estrangeiros, que tinham sido fartos
no início da privatização, rarearam, seja pela explosão da "bolha" construída pelas empresas
Pontocom negociadas nas bolsas mundiais e particularmente na NASDAQ, seja como
resultado da própria crise da economia mundial que afetava as suas próprias matrizes.
Entre os resultados negativos destacam-se o prejuízo da Embratel de cerca de R$ 500
milhões, o da Telesp Celular Participações, superior a R$ 1 bilhão, o da Telemar que, de um
resultado superior a R$ 700 milhões no ano anterior, teve seu lucro reduzido para
aproximadamente R$ 140 milhões e o da BCP, operadora da banda B de telefonia celular em
São Paulo que, simplesmente, deixou de honrar o pagamento de uma parcela de US$ 375
milhões do total de um dívida contraída. Os acionistas da A TL, operadora de telefonia celular
banda B, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, tiveram que fazer um aporte de recursos para
cobrir dívidas que existiam na época.

387

A crise, associada à estratégia questionável e à pressão decorrente do cumprimento de
metas estabelecidas pela ANATEL para a universalização da telefonia, fez com que a seleção
de clientes e a comercialização dos serviços não obedecesse critérios adequados de risco e
capacidade de pagamento. Um grande número de assinantes vem deixando de cumprir suas
obrigações, quase três milhões só no ano de 2001, o que resultou na eclosão de uma onda
perversa de inadimplência com o conseqüente bloqueio das linhas o que, de certa forma,
contribuiu para agravar, ainda mais, os resultados, já negativos, das operadoras. O problema
se toma ainda mais sério quando se constata que os impostos, ICMS, devidos pelos
inadimplentes tiveram que ser homados pelas operadoras.
A adoção do serviço pré-pago, medida adotada para garantir o pagamento antecipado
de contas, mesmo com a redução de receita que ele acarreta, não tem sido suficiente para
reduzir o elevado grau de inadimplência.
Dos quase 30 milhões de telefones celulares, no ano de 2001, mais de 60% eram prépagos, como tentativa de equacionar a expansão da base de clientes e a grande maioria dos
que aderem ao serviço optam por esta modalidade de contrato e, consequentemente, a receita
média por terminal é muito baixa, o que contribui para um resultado insatisfatório das
operadoras.
Para que se possa avaliar a mudança de tendência nos investimentos em
telecomunicações realizados no Brasil, basta verificar que no ano de 1994 foram investidos
cerca de US$ 3 bilhões na construção da infra-estrutura da telefonia fixa e móvel.
Este número subiu, no ano seguinte, para cerca US$ 4,3 bilhões, crescendo
sucessivamente, ano a ano (US$ 7,4 bilhões em 1996, US$ 7,6 bilhões em 1997, US$ 12,3
bilhões em 1998, US$ 12,2 bilhões em 1999), até alcançar uma cifra superior a US$ 16
bilhões, no ano 2000.
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Com a cnse aconteceu a ruptura e os investimentos, embora ainda situados num
patamar elevado, caíram para US$ 11,4 bilhões no ano de 2001 (Yankee Group, 2001).
Em contrapartida a esta mudança de tendência, algumas operadoras parecem haver
contornado o momento desfavorável e, com suporte de seu acionistas e uma gestão eficaz,
acabaram por apresentar resultados positivos. É o caso da Telefônica, que apresentou em 2001
um lucro de aproximadamente R$ 1,5 bilhão e de outras, que atuam na área de telefonia
celular e que estão chegando dispostas a investir pesado e competir com empresas já
instaladas como a Oi, pertencente ao grupo Telemar e a TIM, do grupo Telecom Itália.
Apesar de tudo e de acordo com as expectativas do mercado, os investimentos em
telecomunicações, no ano de 2002, deverão se situar entre 8 e 10 bilhões de Reais, montante
capaz de manter aquecida a atividade setorial.
Além da crise interna e externa, algumas justificativas para o alto endividamento
setorial são usadas para explicar a desaceleração e alguns maus resultados.
Entre elas a de que, com a estratégia de alargar sua participação no mercado e se
capacitar a prestar serviços que não faziam parte de seus portfólios, algumas empresas,
adquiriram equipamentos em excesso, aceleraram seus investimentos para antecipar metas de
universalização e se credenciarem para novas oportunidades. Provavelmente algumas não
ajustaram suas bússolas adequadamente, acelerando demais seus motores.
Como será visto mais adiante, na análise de cenários, a crise acarretará uma forte
pressão contra a ANATEL e contra o próprio governo, no sentido de flexibilizar as condições
originalmente pactuadas nos contratos de concessão e que trata do controle acionário das
operadoras. O que se pretende com isto é reduzir o número de players no setor, facultando
uma maior economia de escala que resultaria numa melhor rentabilidade para as empresas.
Busca-se, também, estabelecer condições para reduzir a excessiva carga tributária
(hoje da ordem de 40% na média) que incide sobre os serviços de telecomunicações e que
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vem prejudicando tanto as operadoras como e principalmente, os usuários que têm este ônus
transferido para suas contas.
Alguns problemas, contudo, dizem maIS respeito ao próprio desempenho das
operadoras, ou porque apresentam deficiências na cobrança por má gestão da tarifação e
bilhetagem, ou por não segmentaram devidamente o mercado, deixando de oferecer os
serviços adequados a usuários com melhor perfil ou mais capacitados a arcar com as suas
contas. Operadoras também focaram de forma incorreta suas estratégias, privilegiando o
fornecimento de conectividade, e não se preocupando com a natureza da demanda.
Uma estimativa mal concebida do mercado e o dimensionamento indevido da
demanda de celulares em novas tecnologias, que permitissem por exemplo, a Internet móvel,
também contribuiu negativamente para o desempenho de algumas operadoras de telefonia
celular por conta dos investimentos realizados e não remunerados devidamente.
Apesar de terem sido pagas enormes cifras pelo controle de operadoras e pela
concessão de licenças e de que a resposta do público para determinados serviços não tenha
atingido a expectativa original, alguns resultados positivos vêm sendo alcançados pelo setor
nesses últimos anos. Contra os 17 milhões de telefones fixos, em operação na época da
privatização (1998), em 2001, aproximadamente 50 milhões de terminas encontravam-se
instalados, um crescimento de quase 180%. Na telefonia celular o crescimento, neste mesmo
período foi de 5,5 milhões em 1998 para quase 30 milhões no final de 2001, um crescimento
de mais de 400%, movimentando, ambos, só no ano de 2001, cerca de US$ 33 bilhões,
conforme dados do IBGE.
O número de domicílios com linhas telefônicas cresceu 113% entre os anos de 1991 e
2000 e o número de usuários de serviço telefônicos (fixo mais celular) por 100 habitantes,
passou de 18% para 39,7% neste mesmo período. No final do ano de 2001, a densidade
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telefônica já era de aproximadamente 29 aparelhos fixos por 100 habitantes e de 17 aparelhos
móveis por 100 habitantes.
Estes números colocam o Brasil numa posição compatível com a densidade telefônica
de alguns países europeus, atendendo, de alguma fonna, as necessidades da economia
nacional por serviços de telecomunicações, cobrindo e ocupando espaços significativos de
nosso território e integrando a sua população.
A ANATEL publicou em seu sUe, dados da evolução dos tenninais fixos e celulares,
desde a época da privatização até o final do ano de 2001.
(números em milhões de tenninais)

20
25
36

47
Fonte: www.anatel.gov.br

c) Antecipação de metas e competição
As operadoras que passaram a operar serviços de telecomunicações no Brasil, após a
privatização do Sistema Telebrás, terão autorização para atuar fora de suas áreas de
concessão, a medida que forem cumpridas as obrigações assumidas nos respectivos contratos
de concessão.
Tais obrigações, que constam do Plano Geral de Metas para a Universalização,
referem-se às metas estabelecidas para a telefonia, previstas para o ano de 2005, mas que, se
antecipadas para 2003, concedem à operadora o direito de competir em outros mercados, a
partir de 10 de janeiro de 2002. Diz a regra:
Com a abertura do mercado, as prestadoras de telefonia fixa que anteciparem as
metas de universalização - e que adquiriram licença para o Serviço Móvel Pessoal
(SMP) - poderão entrar no mercado de celular. Em contrapartida, as operadoras de
telefonia móvel também terão acesso ao mercado das fixas. Além disso, as
operadoras, tanto de telefonia fixa, como celular, poderão iniciar a prestação de
serviços de longa distância.
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A corrida para o cumprimento antecipado dessa metas vem acontecendo, já que é do
interesse da grande maioria das operadoras chegar à novos mercados, proporcionando, com
isto, um aumento na escala, com reflexos diretos nos seus resultados, o que poderá significar
uma reviravolta na combalida rentabilidade dessas organizações.
Além das Metas de Universalização faz parte dos contratos de concessão as Metas de
Qualidade.
Conforme determinam os contratos de concessão firmados com a ANATEL,

"Universalização é o direito de acesso de toda pessoa ou instituição, independentemente de
sua localização e condição sócio-econômica, ao Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)".
Enquanto as Metas de Universalização têm por filosofia levar a telefonia fixa ao maior
número possível de brasileiros, para todas as localidades com, pelo menos, 300 habitantes, as
Metas de Qualidade objetivam, a partir de uma relação de indicadores, assegurar ao usuários
uma qualidade mínima para os serviços de telefonia fixa a eles prestados.
As Metas de Qualidade, aferidas mensalmente, quando não atingidas e mantidas, são
objeto de sanções e multas, conforme a sua gravidade e repetitividade.
São exemplos de Indicadores de Qualidade, entre outros:
~

Indicadores de Mudança de Endereço;

~

Indicadores de Reparo de Telefone Convencional;

~

Complemento de Chamadas Locais;

~

Complemento de Chamadas de Longa Distância;

~

Indicadores de Atendimento a Cliente;

~

Indicadores de Reparo de Telefone de Uso Público;

~

Indicadores de Erro em Conta;

~

Indicador de Sinal de Discar;

~

Indicador de Modernização da Rede.
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d) Fatos portadores de futuro
Fatos Portadores de Futuro são Rupturas, mudanças bruscas ou pontos de inflexão no
desenvolvimento tendencial de um Sistema.
A turbulência dos anos de 200012001 e a enorme quantidade de mudanças e desvios
que aconteceram no período se materializará, no início de 2003, na abertura, praticamente
total, do mercado, podendo ser considerado este ano como um ano estratégico para os
diferentes atores do setor de telecomunicações.
A competição, ao lado da universalização, constitui-se no elemento mais relevante na
conformação do atual cenário das telecomunicações mundiais. Findo o monopólio estatal, a
concorrência,

contando

com

a entrada de

investimentos

privados,

dinamizou

o

desenvolvimento tecnológico e a busca da eficiência e eficácia operacional na prestação dos
serviços e, consequentemente, no alcance de melhores resultados econômicos.
Como resultado dessa mesma premissa, na telefonia celular, a maior parte das redes ao
redor do mundo conta com a participação, mesmo que minoritária, de investidores
internacionais nas diversas operadoras.
No Brasil, a competição entre empresas, tese mais relevante da privatização e contra o
monopólio, se intensificou entre operadoras de todas as modalidades de serviço, tanto no fixo
como no móvel e na longa distância.
A guerra de preços, contudo, se fez maiS acentuada entre operadoras de longa
distância, já que nesta modalidade de serviço, o usuário tem a oportunidade de optar pela
empresa de sua preferência a cada chamada, diferentemente da telefonia local ou da celular
nas quais as opções são contratuais e com prazos mais duradouros.
No período, ocorreram discussões de caráter político-estratégico em nível
internacional, quando se definia as novas faixas e as novas gerações da telefonia celular que
poderiam privilegiar tecnologias européias ou americanas.
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A televisão por assinatura experimentou uma grande expansão no início do ano 2000
quando atingiu cerca de três milhões de assinantes no País, com predomínio acentuado da
tecnologia de TV a cabo sobre o MMDS (microondas) e o DTH (satélite).
Paralelamente, pode-se inferir que a tecnologia que aSSOCIa a telefonia celular à
Internet não prosperou neste período. A tecnologia WAP, mesmo com um acentuado
incremento no número de usuários da "rede" (cerca de 15 milhões), por razões técnicas ou
comerciais, não conseguiu sensibilizar o público que não aderiu a esta modalidade de serviço.
A crise faz com que as operadoras concentrem esforços na captação de novos clientes
e fidelização dos atuais, tanto que as áreas comerciais e de marketing aparecem com alta
prioridade no planejamento dessas empresas.

o

permanente contato com o "bom" cliente e o interesse de se antecipar às suas

reivindicações, motivou a ênfase na instalação, utilização e operação de call centers e data
cen ters , bem como o emprego de modernos sistemas para o gerenciamento e pesquisa de

mercado.
A expansão dos serviços públicos trouxe, a reboque, as comunicações corporativas,
através de redes de comunicações de voz e dados de todo tipo, principalmente nas instituições
financeiras, empresas públicas e órgãos governamentais 10.
No setor de comunicações por satélite vários acontecimento marcaram este período.
Em Kouru, na Guiana Francesa, foi lançado e colocado em órbita, com sucesso, o satélite
GEO Brasilsat 4, da EmbratellMCIWorldCom, para ser operado pela sua subsidiária Star One,

10 Os Indicadores para as telecomunicações no final do ano 2000, eram:
Digitalização da rede STFC: 84,6% (1999); Densidade Telefônica: 20,9 por 100 habitantes; Planta Instalada: 35 Milhões de
acessos; Telefones Públicos, TUP, densidade: 5,5 por 1000 habitantes; Telefones Públicos, TUP, planta instalada: 913.000;
Digitalização da rede, sistema móvel comutado, SMC: 66% (1999); Densidade telefônica, SMC: 12,9 por 100 habitantes;
Planta instalada, SMC: 21,5 milhões de acessos; Planta instalada, SME: 480.000 acessos; Planta instalada - Radiochamada:
850.000 terminais; Densidade de TV's por Assinatura: 9, I por 100 domicílios; Planta instalada de TV's por assinatura: 4
milhões de assinaturas; Satélites em operação: 25; Emissoras de Rádio: 3.017; Emissoras de Televisão: 8.542.
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recém constituída. Algumas organizações se credenciaram junto a ANATEL e obtiveram
licença ou espaços orbitais para operar este serviço, entre elas a Hispasat.
Na área de pesquisa espacial uma associação entre o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) com o governo chinês através do consórcio China-Brazil Earth Resource
Satellite (CBERS), fizeram entrar em órbita um satélite sino-brasileiro de sensoriamento
remoto para mapeamento e estudo de fenômenos terrestres (www.agespacial.gov.br).
Tendo fracassado como projeto economicamente viável, o projeto Iridium foi
desativado após haver acumulado significativos prejuízos para o consórcio investidor. A rede
de satélites instalada (66 artefatos) foi mal dimensionada, empregava equipamentos
extremamente caros, não levou em consideração a concorrência da telefonia celular com
roaming e tinha que aplicar tarifas elevadíssimas, fazendo com que o público se

desinteressasse por este serviço móvel.
Na trilha do processo de institucionalização do setor e na tentativa de canalizar
recursos para elevar o nível da fiscalização dos servIços, investir no desenvolvimento
tecnológico e no estímulo à universalização das telecomunicações, o Ministério das
Comunicações e a ANATEL tiveram êxito ao aprovar no Congresso Nacional, os Fundos de
Universalização

(FUST)

e

o

Fundo

para

o

Desenvolvimento

Tecnológico

das

Telecomunicações (FUNTEL) que irão complementar o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (FISTEL), já estabelecido na LGT e devidamente regulamentado.
2.1.4.3.5. O ano de 2002
a) A realidade
Resultados econômicos
A realidade econômica do setor de telecomunicações no Brasil não difere muito
daquela que se pode observar no mundo, particularmente nos países mais desenvolvidos.
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A crise que atinge a economia mundial neste início de 2002 reflete a instabilidade de
diferentes segmentos que, direta ou indiretamente, afetam o desenvolvimento das nações,
reduzindo drasticamente seus níveis de crescimento.
Segurança, terrorismo, diplomacia, alianças, poder, mercado, ética, valores, são
algumas das variáveis que, de alguma forma, desaguam na violência, desemprego,
narcotráfico, falências, corrupção, fraudes,

invasões, guerras, bolsas, investimentos,

tecnologia, quedas de governos, mudanças de regime, entre outras.
Se por um lado, o setor de telecomunicações, no mundo globalizado, encurta espaços,
aproxima pessoas e nações, transmite informações em tempo real, contribui para a vigilância
dos acontecimentos, por outro, para dar conta desta dificil responsabilidade, sofre com a
necessidade cada vez maior de recursos, para expandir suas redes na expectativa de atender
maximamente à demanda.
Nem sempre os investimentos realizados, com uma visão prospectiva e estratégica, se
harmonizam com a demanda, remunerando plenamente os recursos alocados.

É este o quadro da atualidade, no Brasil e no mundo. Plantas instaladas,
superdimensionadas, ociosas, incapazes de fazer fluir o tráfego que era esperado. Resultado,
prejuízos na gestão.
O quadro se agrava, ainda mais, quando o setor, fundamentado nas mais avançadas
tecnologias tem que acompanhar o desenvolvimento tecnológico, que custa muito caro.
E o usuário? Premido pela realidade econômica, usa pouco os serviços e, quando usa,
não possui os recursos necessários ao pagamento devido. Conseqüência, inadimplência,
realimentando perversamente o processo.
No exterior grandes organizações "quebraram", outras tiveram que se associar para
sobreviver, muitas foram vendidas.
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No Brasil, o Setor de Telecomunicações também viveu, em 2000 e 2001, um período
de crise que, pelo visto, ainda perdurará por algum tempo.
Enquanto o resultado da rentabilidade média do setor no mundo foi negativa, no
Brasil, pelo menos, ela foi, apenas, muito baixa, oscilando entre 1 e 6%.
No elenco de operadoras de serviços de telecomunicações no Brasil, as operadoras
fixas locais privatizadas são as que apresentam os melhores desempenhos, em razão do
insucesso e da baixa ou quase nenhuma competitividade no desempenho das empresas
"espelho" e "espelhinho".
Um aspecto relevante que merece atenção na análise econômica do setor é o que diz
respeito ao elevado crescimento da receita líquida das operadoras e a queda no seu lucro
líquido. Cabe frisar que, da receita total auferida pelo setor, as três maiores organizações
Telemar, Telefônica e Brasil Telecom, são responsáveis por cerca de 75%.
Nos últimos três anos (1998-2001) a receita total cresceu de R$ 31 bilhões para R$
42,9 bilhões (cerca de R$ 12 bilhões) mas o lucro líquido experimentou uma redução de 3
bilhões de Reais (de R$ 4 bilhões para, apenas, R$ 1 bilhão)
Os investimentos e os compromissos anteriores fizeram a dívida financeira, no
período, crescer aproximadamente R$ 21 bilhões (de R$ 5 para R$ 25 bilhões) e com isto, a
margem líquida caiu de 12% para 2,3%, a rentabilidade despencou de 7,5% para cerca de
2,2% e a dívida financeira em relação ao patrimônio líquido, subiu de 10% para 57,4%.
Se alguma empresas puderam apresentar resultados modestos, porém, satisfatórios,
outras tiveram desempenhos catastróficos, com elevadíssimos prejuízos, como é o caso da
Embratel, que em 2001 apresentou um balanço com R$ 553 milhões de prejuízo e a Telesp
Celular, com cerca de R$ 1,1 bilhão no "vermelho".
Chama a atenção o fato de que, no ano anterior, estas duas empresas haviam
apresentado resultados positivos em seus balanços com lucros de R$ 637 milhões e R$ 168
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milhões, respectivamente. Parte do prejuízo apresentado, deve-se ao elevado grau de
inadimplência com que estas organizações, assim como muitas outras, vêm experimentando.
O não pagamento de contas tem assustado as operadoras que além de não agregarem
recursos aos seus fluxos de caixa, ainda têm que recolher os impostos devidos (ICMS), cerca
de 25% em média, que são antecipadamente inseridos nas contas desses clientes. Para
minimizar os efeitos da inadimplência, as operadoras se endividam ou buscam novas formas
de cobrança, possivelmente através das operadoras locais, mas os resultados ainda serão
demorados.
No caso da Embratel a solução é mais complexa tendo em vista a falta de experiência
da empresa no contato direto com os usuários finais.
A crise tem provocado uma pressão das operadoras sobre a ANATEL no sentido de
contornar os prejuízos, e outros resultados desfavoráveis, através da flexibilização dos
contratos de concessão. A agência, contudo, se nega a abrir qualquer precedente, rever tarifas
ou subsidiar, com recursos públicos, as operadoras de telefonia em crise, mesmo sabendo que
muitas empresas poderão desistir de suas outorgas e se retirar do mercado, mas entende, por
outro lado, que a baixa rentabilidade do setor requer a aplicação de medidas consistentes
capazes de evitar a interrupção nos investimentos, prejudicando as atividades e a prestação
dos serviços.
Existe, contudo, uma forte tendência de redução nos investimentos dass grandes
operadoras, nos próximos anos, pelo menos até que a conjuntura econômica se estabilize.
A fusão ou aquisição de empresas pode fazer parte desse movimento que, através de
uma maior economia de escala e da troca de experiências operacionais, criaria condições
favoráveis à reversão do processo. A antecipação de metas contribuiria para a agilização
destas medidas.
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Um outro problema que acarreta reflexos diretos nos resultados das operadoras diz
respeito a elevada carga tributária incidente sobre as contas telefônicas. Os serviços de
telecomunicações são usados para aumentar a arrecadação dos Estados através do
recolhimento do ICMS que representm um ônus exagerado para os usuários e, indiretamente,
para as operadoras.
Os tributos sobre telecomunicações no Brasil são vergonhosos e extorsivos, quase o
dobro, quando comparados com os dos países desenvolvidos da Europa ou mesmo os Estado
Unidos.
A

Agência

Nacional

de

Telecomunicações

(ANATEL)
A crise mundial e a turbulência reinante transferiram para o setor de telecomunicações
uma série de problemas, alguns pouco prováveis, outros imprevisíveis e muitos inimagináveis
em 1998, quando da privatização.
A instabilidade do câmbio, a quebra de grandes organizações americanas, inclusive
acionistas de empresas operadoras de telecomunicações brasileiras, a crise da Argentina, os
atentados de 11 de setembro, a guerra no Oriente Médio, entre outras, trouxeram um estado de
apreensão, incerteza e retração com reflexos diretos sobre a atividade econômica mundial,
brasileira e, particularmente, às telecomunicações.
Os reflexos no setor exigiriam um posicionamento mais firme da ANATEL que, por
seu turno, de forma conservadora, optou por retardar, ao máximo, a tomada de decisões e a
interposição das ações necessárias ao desenvolvimento das atividades. Somente no final de
2001 a agência deu conhecimento ao público e às operadoras, acerca das regras para abertura
do mercado a partir do ano de 2002.
Uma séria acusação provocou um desgaste político nas relações entre a ANATEL e o
governo quando o Presidente do Banco Central decidiu dar conhecimento público a um
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relatório elaborado pela operadora de telefonia celular da Banda B da capital do Estado de
São Paulo, a BCP, que continha sérias críticas à fonna como a agência vinha conduzindo as
atividades do setor.
Era sabido que a BCP, um consórcio fonnado pela operadora americana Bell South,
pelo Banco Safra e pela Brasil Telecom, esta controlada pelo Banco Opportunity, passava por
sérias dificuldades, tendo que honrar compromissos financeiros cotados em dólares e que
pleiteava junto à ANATEL a revisão de algumas regras estabelecidas no contrato de
concessão, relativas ao cumprimento do plano de metas de qualidade e universalização.
A discussão ganhou espaço na mídia e o presidente em exercício da ANATEL, após
denunciar o presidente do Banco Central, teve que responder a um questionamento oficial
acusado de infringir o Código de Ética do Serviço Público. O presidente da ANATEL foi
absolvido, porém os reflexos dessa crise iriam ser sentidos com a nomeação de um novo
presidente para a agência.
No arcabouço institucional de sua criação e desde aquela época, a ANATEL, como já
foi apresentado, vem emitindo uma série de marcos regulatórios porém, uma séria crítica tem
sido feita.
É sabido que a ANATEL possui entre suas responsabilidades, a fiscalização do
cumprimento dos compromissos finnados nos diversos contratos de outorga. Até junho de
2000, quase a metade das metas não havia sido atingida. Através de uma grande concentração
de forças, no ano de 2001 a agência fez crescer de 15 mil para quase 500 mil o número de
ocorrências fiscalizadas, recuperando um dos principais compromissos de gestão daquele
órgão e que serviram para acelerar o processo de antecipação de metas.
A ANATEL está se reestruturando para fazer frente às suas responsabilidades neste
novo cenário. Seu novo organograma contempla a criação de novas superintendências para
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cuidar diretamente de universalização, competição, qualidade, interconexão e recursos
escassos (numeração e radiofreqüências).
Depois de quatro anos perdendo pessoal para o mercado, por não poder competir com
os altos salários oferecidos, a ANATEL tenta reverter esse quadro. Em 2001 foram investidos
R$ 5,1 milhões em capacitação de pessoal e foi criada uma área específica de talento, para
tratar do potencial dos profissionais. O objetivo é criar uma premiação variável que visa
valorizar as habilidades e competências individuais.
b) Resultados operacionais
Telefonia fixa
A densidade telefônica (número de telefones por 100 habitantes) atinge, neste ano de
2002,27,8% contra 13,6% no ano de 1998. A parte mais significativa dos acessos instalados,
mais da metade, concentra-se em 33 cidades com mais de 500 mil habitantes e que representa
cerca de 28% da população brasileira.
No outro extremo das estatísticas encontram-se as localidades menos atendidas, mais
pobres ou distantes e que representam mais de 2.000 municípios com densidade inferior a 6%,
ou seja, seis telefones para cada 100 habitantes.
Mesmo com todas as iniciativas em prol da maior competição, em apenas 10% dos
municípios brasileiros é que ela de fato acontece. As empresas ditas "espelhos" ou
"espelhinhos" não partiram para realização de investimentos nestas áreas de baixa receita e
menor expectativa de retomo.
A necessidade de partir do "zero", construindo redes novas, não vem justificando o
interesse dessas empresas que decidiram aplicar seus recursos apenas naquelas localidades,
cerca de 500 municípios, onde existe demanda expressiva e uma expectativa de tráfego
justificável.
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Muitas empresas poderão VIr a desistir das outorgas recebidas mesmo com a
flexibilização admitida pela ANATEL de utilização da tecnologia "sem fio" - Wireless Local
Loop (WLL) - no lugar de redes fixas e que representaria menor necessidade de

investimentos.
A competição das "espelhos" com as operadoras tradicionais acentua-se, na medida
em que uma guerra de preços se instala e que o portfólio de facilidades é oferecido. O grande
beneficiado é o usuário que busca capitalizar as vantagens desta competição.
Telefonia móvel
Desde o início de sua operação, em 1990, esse serviço foi o que apresentou o maior
incremento quantitativo e os avanços tecnológicos mais acentuados.
No início deste ano de 2002, cerca de 30 milhões de telefones celulares estavam em
operação no Brasil, o que representa uma densidade de aproximadamente 17%, ou seja, 17
terminais móveis para cada 100 habitantes.
Também neste tipo de serviço acontece uma acirrada competição entre as operadoras
da banda A, antigos operadores da época do Sistema Telebrás e os da banda B.
Cerca de 1.100 localidades, com aproximadamente 120 milhões de habitantes,
concentram 9 milhões de usuários da banda B (30% do mercado). Os outros 70%, banda A,
encontram-se nestes mesmos municípios e em outros mais, totalizando um atendimento em
2.250 localidades, que concentram um total de cerca de 140 milhões de habitantes.
O mercado é atendido por quatro grupos de operadoras: TelefônicaIPortugal Telecom,
Telecom Américas, Telecom Itália e as operadoras independentes.
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Figura 9 - Operadoras de telefonia móvel no Brasil

A telefonia celular continua avançando e novos atores deverão entrar em cena neste
ano de 2002 ocupando as bandas D e E, recentemente licitadas. É o caso da italiana TIM e da
Oi, operadora de telefonia móvel pertencente ao grupo Telemar que, nesta iniciativa, já
investiram altas somas, cerca de R$ 1,5 bilhão e deverão investir ainda mais R$ 2 bilhões.
Estas operadoras irão certamente competir com aquelas já instaladas e prometem
penetrar no mercado com tecnologias de última geração, digital, alta velocidade, serviço de
dados e possibilidade de acesso à Internet. Prometem, também, ofertar serviços a preços
altamente competitivos.
Infra-estrutura:
A rede nacional de telecomunicações, no ano 2000, possuía na sua infra-estrutura,
cerca de 150 mil km de rotas e entroncamentos em cabos óticos em grande parte, quase 80%,
completamente ociosa, seja por estarem superdimensionadas, seja por questões de
dificuldades no acesso aos terminais. Os usuários, por falta de um melhor aproveitamento ou
mesmo inexistência de conteúdo disponível, não demandam circuitos em alta velocidade,
banda larga, o que se traduz no subaproveitamento das vias de alta capacidade de transmissão.
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Apesar deste aspecto, as operadoras prosseguem, mesmo que mais moderadamente,
nos investimentos nas redes, que no último triênio chegou à casa dos US$ 10 bilhões. Mesmo
assim, com o excesso de oferta de circuitos e com a necessidade de amortizar os
investimentos, os preços de aluguel de circuitos ainda permanecem elevados.
A concorrência a estes circuitos vem acontecendo a partir de facilidades ofertadas por
empresas de energia elétrica e estradas de rodagem que possuem em sua infra-estrutura, meios
de transmissão capazes de atender demandas similares.
Estima-se que as operadoras de telecomunicações passem a concentrar a expansão de
suas redes na "última milha", acesso aos terminais de assinantes. Neste caso, também, as
distribuidoras de energia elétrica aparecem como concorrentes, tendo em vista a capilaridade
de suas redes e o acesso aos usuários no varejo. V árias experiências estão sendo realizadas
neste sentido. O mesmo fenômeno de excesso de oferta vem sendo constatado nos cabos
submarinos, onde sobra capacidade e sobram clientes para o tráfego internacional.
Satélites
A tecnologia desta modalidade de serviço vem se aprimorando acentuadamente e é
cada vez maior a quantidade de satélites colocados em órbita à disposição dos sistemas de
telecomunicações. As operadoras, contudo, já não são muitas.
O Brasil, com suas dimensões continentais, vem sendo atendido com folga e o
lançamento de artefatos vem acontecendo em escala crescente. Recentemente mais quatro
satélites passaram a cobrir o território nacional em condições de atender os serviços de
telecomunicações.
Como a vida útil dos satélites é limitada, um programa permanente de substituições e
novos lançamentos tem que existir. Neste contexto, mais dez satélites estão programados para
os próximos anos.
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A chegada dos sinais de satélites ao assinante final, "última milha", é uma tecnologia
que vem sendo aprimorada, passando a se constituir num forte concorrente às operadoras
fixas de telefonia e às operadoras de TV a cabo, com a vantagem da oferta de banda larga e
alta velocidade, com conteúdo de voz, dados e imagem, sem contar os benefícios para
comunicações através da Internet.
TV por assinatura:
Este servIço, cUJa expectativa seria de uma alta participação nos negócios de
telecomunicações, ainda não se afirmou como tal. Canalizou enormes investimentos na
montagem de uma rede com mais de 50 mil km de cabos óticos, circuitos de microondas,
MMDS e segmentos espaciais via satélites, operando na banda Ku para "Direct to Rome"
(DTR) em cerca de 300 localidades, mas ainda não apresentou a seus acionistas os resultados
esperados. A transmissão em banda estreita deverá ceder lugar a banda larga. A estratégia que
as operadoras pretendem adotar consiste em pleitear concessão para migrar da transmissão de
sinais de TV para a prestação de serviço telefônicos e de comunicação de dados, além de
fornecer infra-estrutura para as novas gerações de telefonia celular. O número de assinantes,
com serviço já disponibilizado, é de cerca de 2,1 milhõe, na tecnologia cabo, 330 mil em
microondas (MMDS) e 1,15 milhões através de satélites, esperando-se futuramente um
crescimento da ordem de 8% ao ano, limitado pela resposta do mercado.
Banda larga
Os resultados da oferta de circuitos de banda larga para acesso à Internet pelas
operadoras de telefonia e de TV por assinatura constitui-se, ainda, numa grande incógnita. O
esforço comercial empreendido e os investimentos realizados não vêm obtendo a resposta
esperada por parte dos usuários residenciais.
O número de assinantes no final de 2001 era inferior a 300 mil, distribuídos pelas mais
importantes operadoras, Telefonica, Telemar, Globo Cabo, TV A, Brasil Telecom, para citar
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algumas. Outras, como a GVT, por questões técnicas ou econômicas, adiaram sua entrada no
mercado para um futuro próximo.
As operadoras desta modalidade de serviço esperam um crescimento significativo já
em 2002, mas existem dúvidas acerca da resposta do mercado. Este avanço certamente será
significativo dependendo, em parte, dos resultados do umbundling, que está sendo definido
pela ANATEL e que aumentaria o número de fornecedores de serviço capacitados a operar
neste segmento, melhorando a escala com uma previsível redução nos preços.
Os serviços de Banda Larga também podem ser prestados por empresas operadoras,
que possuam redes com capilaridade e tecnologia suficientes, licenciadas pela ANATEL para
o Serviço Limitado Especializado (SLE) e que estejam direcionadas para a operação de redes
corporativas de grandes organizações, tipo bancos, empresas públicas, órgão governamentais,
autarquias, e outros.
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CAPÍTULO 3. CENÁRIOS PROSPECTIVOS
3.1. INTRODUÇÃO
Um anúncio de uma revista semanal, dizia:

"A EXPLOSÃO DO NÚMERO DE USUARIOS E O ELEVADO TEMPO DE OCUPAÇÃO
DAS LINHAS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET VÊM
CAUSANDO TRANSTORNOS ÀS OPERADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICAÇÕES, PROVEDORES DA INTERNET E GRANDES CORPORAÇÕES.
PARA SOLUCIONAR ESSE TIPO DE PROBLEMA E ATENDER TODA DEMANDA ATUAL
DE SERVIÇOS COM ALTA CAPACIDADE E QUALIDADE, A NOSSA EMPRESA ESTA
LANÇANDO A PLATAFORMA DE MULTI-SERVIÇOS PARA REDES DE COMUNICAÇÃO
DE INFORMAÇÃO:
BACKBONES ATM E FRAME RELAYS UTILIZANDO SWITCHES ATM DE PEQUENO,
MÉDIO E GRANDE PORTE, TRAFEGANDO IP, VOZ, DADOS E IMAGENS;
CONCENTRADORES ATM E FRAME RELAYS PARA A CONEXÃO DE REDES ETHERNET
10/1 OO/MBITS/SEG FRAME RELAYS ATM, X25 CANAIS ElIE3, V 35 CANAIS SERIAIS DE
BAIXA VELOCIDADE E SINAIS DE VIDEO;
ACESSOS VIA INFRA-ESTRUTURA DE PAR DE COBRE UTILIZANDO ADAPTADORES
DE TERMINAIS DIGITAIS RDSL BEM COMO MODEMS ADSL PARA USUARIOS
QUE
NECESSITAM
ACESSO
À
RESIDENCIAIS/SOHO/CORPORATIVOS
INTERNET/INTRANET"
é quase absolutamente certo que grande parte dos leitores não tenha entendido quase nada do
que o anúncio/propaganda veiculado nesta revista de grande circulação nacional, tenha se
proposto a oferecer aos seus leitores.
Mas, na verdade, todos nós ou a maioria de nós, no nosso dia-a-dia, esbarramos ou nos
defrontamos com esta ou com outras colocações semelhantes que acabam, de alguma forma,
por se incorporar à realidade de cada um.
Para que se possa entender, não a totalidade da mensagem mas o mínimo, suficiente
para nos posicionarmos neste complexo contexto, torna-se necessário entender a evolução das
telecomunicações e do ambiente onde ela se insere (o que foi feito nos capítulos anteriores) e
tentar visualizar antecipadamente o caminho em direção ao futuro que ela irá percorrer.
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3.2. CENA DE PARTIDA
3.2.1. Aspectos Políticos, Econômicos e Sociais
3.2.1.1. Globalização
O termo Globalização se constitui no conjunto de transformações que vêm
acontecendo nas últimas décadas. A experiência vivida pela humanidade no final do século
XX, abre uma série de questionamentos acerca do seu futuro econômico, político e social.
A criação de blocos econômicos, particularmente na Europa e na América do Norte,
vem servindo para, de um lado, dinamizar a economia mundial e, por outro, aumentar o gap
que separa os países desenvolvidos dos demais.
Os blocos econômicos são associações de países, em geral de uma mesma região
geográfica, que estabelecem relações comerciais privilegiadas entre si e atuam de forma
conjunta no mercado internacional.
Um dos aspectos mais importantes na formação dos blocos é a redução ou a
eliminação das alíquotas de importação, com vistas à criação de zonas de livre comércio. Os
blocos aumentam a interdependência das economias dos países membros.
A globalização ou o processo entendido como de integração mundial, direcionado pela
liberalização econômica e pela quebra de algumas barreiras tarifárias, tem facilitado o fluxo
internacional de bens, serviços e capitais que no passado, de certa forma, protegiam aqueles
países menos desenvolvidos.
O crescimento das corporações transnacionais é resultado deste processo, na medida
em que estas Organizações vêm se beneficiando desta nova faculdade, tanto que as dez
maiores corporações do mundo, (Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, General Motors, Marubeni,
Ford, Exxon, Nissho e Shell) ganharam, juntas, quase US$ 1,5 trilhões no final do século
passado. Valor bem superior ao PID brasileiro (Revista Fortune, ). Esse valor eqüivale à soma

408

dos PIBs do Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela e Nova
Zelândia, segundo pesquisa do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade de São Paulo.
Além de acusar estes resultados marcantes, algumas destas organizações se
agigantaram ainda mais, lançando mão de processos de fusões e aquisições e implementando
diversas estratégias de gestão e de produção, deslocando suas unidades de fabricação para
países periféricos onde, certamente, encontrariam incentivos e vantagens fiscais, mão de obra
disponível e mais barata e, em alguns casos, matéria-prima a preços mais competitivos. Neste
processo, muitos Estados foram abandonando gradativamente as barreiras tarifárias que
serviam para proteger sua produção da concorrência dos produtos estrangeiros e abriram-se ao
comércio e ao capital internacional.
Essa tendência resultou na transferência de empregos dos países ricos - que possuem
altos salários e inúmeros beneficios - para as diferentes nações industriais emergentes.
O resultado desse processo é que, atualmente, grande parte dos produtos não tem mais
uma nacionalidade definida. Um automóvel de marca norte-americana pode ter sido projetado
na Alemanha, conter peças fabricadas no Japão, montado no Brasil e vendido no Canadá.
O ponto central dessas mudanças é a integração dos mercados numa grande "aldeia"
explorada pelas grandes corporações internacionais.
Este processo e a estratégia envolvida, só puderam ser levados avante graças ao
desenvolvimento,

concomitante,

dos

transportes

e

das

comunicações

e têm

sido

acompanhados por uma intensa revolução nas tecnologias de informação - telefones,
computadores e televisão - que têm sido fundamentais para agilizar o comércio e as
transações financeiras entre os países.
As fontes de informação também se uniformizaram devido ao alcance mundial e à
crescente popularização dos canais de televisão por assinatura e da Internet, fazendo com que
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os desdobramentos da globalização ultrapassem os limites da economIa e comecem a
provocar uma certa homogeneização política e cultural entre os países.
Em apenas algumas décadas esta revolução se consagrou. A velocidade de transmissão
e a conectividade, representada pela integração das redes, traduzem o avanço exponencial dos
principais indicadores.
Em 1960, um cabo telefônico submarino intercontinental, só conseguia transmitir
cerca de 100 conversações simultâneas. Atualmente, com a tecnologia da fibra óptica, esse
número sobe para mais de um milhão. O preço das ligações telefônicas internacionais, em
menos de 50 anos, despencaram de dezenas de dólares por minuto para menos de dois dólares.
O número de usuários da Internet, rede mundial de computadores, é superior a 100
milhões e tende a duplicar a cada ano, o que faz dela o meio de comunicação que mais cresce
no mundo. E o maior uso dos satélites de comunicação permite que notícias e imagens sejam
transmitidas instantaneamente para o mundo inteiro. Este complexo de hardware e software,
operando em tempo real, permite uma integração mundial sem precedentes.
3.2.1.1.1. Desemprego
Porém, nem tudo é positivo no processo de globalização. A crescente concorrência
internacional tem obrigado as empresas a buscar uma maior competitividade, o que vem
sendo perseguido pelo corte nos custos, para obter preços menores e qualidade alta para os
seus produtos.
Nessa restruturação, através da automação de vários setores com a utilização de
computadores em substituição à mão de obra humana, estão sendo eliminados vários postos
de trabalho, tendência que é chamada de desemprego estrutural.
Caixas automáticos tomam o lugar dos caixas de bancos, fábricas robotizadas
dispensam operários, escritórios informatizados prescindem de datilógrafos e contadores. Nos
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países ricos, como foi visto, o desemprego também é causado pelo deslocamento de fábricas
para os países periféricos, com custos de produção mais baixos.

3.2.1.1.2. Novos Empregos
Como compensação parcial e busca do reequilíbrio do problema social do
desemprego, o fim de milhares de empregos vem sendo acompanhado pela criação de novos
postos de trabalho. Surgem oportunidades, por exemplo, na área de informática, pela
necessidade de um novo tipo de empresa, as de "inteligência intensiva", completamente
diferentes das indústrias tradicionais, de capital ou mão-de-obra intensivas e que demandam
empregados com um perfil muito mais avançado.
As organizações modernas empregam grande parte de seus recursos humanos nas
áreas de desenvolvimento de hardware e software bem como no gerenciamento e em
marketing.
Infelizmente, a previsão é de que esse novo mercado de trabalho dificilmente
absorverá os excluídos, uma vez que os empregos emergentes exigem um alto grau de
qualificação profissional. Dessa forma, o desemprego continua crescente e tende a se
concentrar nas camadas menos favorecidas, com baixa instrução escolar e pouca qualificação.

3.2.1.2. Principais blocos econômicos
O Brasil pertence ao Mercosul, criado em 1991, integrado por quatro países que,
juntos, somam um PIB de US$ 859.874 milhões, uma população de aproximadamente 207
milhões de habitantes que resulta num PIB per capita de US$ 4.139,98.
O NAFTA, criado em 1988, é integrado por três países que, juntos, somam um PIB de
US$ 7.568.000 milhões, uma população de aproximadamente 390 milhões de habitantes que
resulta num PIB per capita de US$ 19.356,76.
A União Européia, criada em 1957, é integrada por 15 países que, juntos, somam um
PIB de US$ 7.324.400 milhões, possui uma população de aproximadamente 375 milhões de
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habitantes que resulta num PIB per capita de US$ 19.668,05 (BANCO MUNDIAL, FUNDO
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A POPULAÇÃO, 1999)

3.2.1.3. Economia mundial
Projeções de crescimento da economia mundial para 2001 e 2002, segundo o
documento "Panorama econômico mundial", divulgado no fim de setembro de 2001,
indicavam um crescimento do PIB mundial de aproximadamente 2,8% para 2001 (a projeção
anterior era de 3,2%). Em 2002, a previsão de crescimento é de 3,6% do PIB, contra um
avanço de 3,9% nos cálculos anteriores.
Em relação aos Estados Unidos, a projeção de crescimento estimada era de 1,5% para
2001 e de 2,5%, em 2002. O Japão teve o prognóstico de crescimento reduzido de 0,6% para
0,2%, em 2001 e de 1,5% para retratação de 0,5% em 2002. Em relação à zona do euro, o
FMI reviu sua previsão inicial para 2,4%, contra os 2,8% calculados anteriormente. Nesta
região os analistas prevêem uma queda da produção industrial como decorrência da
conjuntura internacional.
Na América Latina, a Argentina e o Uruguai apresentam sérios problemas na
condução de seus projetos econômicos. Estes dois países, assim como alguns outros deste
continente, como Colômbia e Venezuela, noticiam constantemente movimentos populares,
alguns bastante sérios, pela violência envolvida.
Os prognósticos pessimistas do FMI para o Japão têm fundamento. Pela primeira vez,
desde a 2a Guerra Mundial, o índice de desemprego no Japão, relativo a julho, chegou a 5%,
segundo o governo. A previsão dos analistas é de que nos próximos meses o país terá que
conviver com cifras ainda maiores. O governo, por sua vez, anunciou um programa de
subsídios a serem pagos por cada novo contrato de pessoas com idade superior a 45 anos. A
medida enfrenta, no entanto, a cautela das empresas face à contração daquela economia, a
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segunda maior do mundo. Grandes grupos japoneses já anunciaram o corte de milhares de
empregos.
Nos Estados Unidos, o índice de confiança dos consumidores na economia vem caindo
gradativamente, tendo, em alguns momentos, recuado para os níveis mais baixo nos últimos
anos. A crise americana é uma das mais graves dos últimos tempos.
Estas

notícias

vêm

afetando

seriamente

o

mercado

financeiro

mundial,

particularmente, o americano que se ressente do fato de que várias empresas faliram, pediram
concordata, operam no limite de suas capacidades e apresentam resultados muito precários,
como é o caso das empresas aéreas e das indústrias siderúrgicas. No mesmo contexto, está
vindo à tona uma série de irregularidades fiscais e contábeis em grandes empresas, o que
contribui para deixar o mercado em permanentemente sobressalto.
Os problemas que afetam a economia americana, de imediato, se transferem ao
mercado mundial, causando insegurança e conduzindo a uma grande instabilidade,
particularmente para aqueles países que já possuem, por si só, uma economia debilitada e
vulnerável.
Além da economIa, diversos problemas políticos e diplomáticos promovem uma
grande instabilidade nas relações internacionais. Conflitos no Oriente e na Ásia, ameaças de
invasões e derrubadas de regimes, dúvidas relacionadas ao petróleo, narcotráfico, alianças
religiosas fundamentalistas ameaçando a segurança mundial, fazem parte da agenda
permanente dos líderes mundiais que sentem a paz ameaçada, com sérios reflexos nas
atividades internas dos países.
3.2.1.4. Recessão

A recessão que pode estar começando é a primeira do mundo globalizado. Stanley
Fischer, do FMI, já havia declarado que "o mundo estaria muito próximo da recessão".
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Hoje fala-se sobre o risco do efeito dominó. A produção industrial global vem caindo.
"A produção total, caiu no segundo trimestre de 2001, pela primeira vez em duas décadas"
(THE ECONOMIST, ). As importações americanas, que são 20% das importações globais,
caíram 10%.
Cabe notar, que a recessão de agora não é como a de 91. Naquela, enquanto os Estados
Unidos caíam, a Europa e o Japão atuavam, fazendo o contrapeso. Na atual, com o mundo
conectado, para o bem ou para o mal, a recessão é liderada pela redução nos investimentos.
A recessão anterior seguia o modelo clássico, ortodoxo: a inflação sobe, os juros
também devem subir para derrubar a inflação e diminuir a demanda.
Porém, com a queda das bolsas os investimentos se reduzem, fazendo com que as
encomendas caiam, produzindo-se menos, aumentando o desemprego e deprimindo a
demanda.
A diferença entre uma e outra recessão é o menor efeito das taxas de juros no esforço
de retomada. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve promove a queda dos juros e, mesmo
assim, a economia não se recupera e continua em queda.
Com piores resultados, as empresas da nova economIa importaram menos
equipamentos de última geração, principalmente produtos de TI (Tecnologia da Informação)
dos países produtores.
Países exportadores como, por exemplo, os tigres asiáticos, que cresceram muito no
passado recente, já não exportam tanto e estão em recessão; alguns experimentam crescimento
negativo (J. P. MORGAN,).
Em crise, estes países também importam menos de seus fornecedores, particularmente
do Japão e da Europa, com quem haviam aumentado o volume de comércio. Com isto, a
Europa não está em recessão, mas está parando. O Japão também sofre. Indicadores
confirmaram um ano com pouco ou nenhum crescimento e uma constatação é certa, existe o
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efeito de retro alimentação, resultado da queda causada pelas inúmeras conexões da economia
globalizada.
A boa diferença, pelo menos para os Estados Unidos, é que eles estão com superávit
fiscal e podem assim cortar impostos e aumentar gastos. Este tipo de remédio certamente não
é eficaz para países deficitários.
Na definição de ações calcadas na análise de cenários prospectivos, este não é o
melhor momento para enfrentar problemas extras como a crise de um vizinho, a crise de
energia, eleições com perspectivas incertas, aumento do custo da dívida e acelerada
desvalorização cambial. Os mais conservadores sugerem que o melhor a fazer é cruzar os
dedos e aguardar.
3.2.2. Telecomunicações

Telecomunicações é a comunicação a distância, um dos pilares da infra-estrutura
básica do desenvolvimento de uma Nação. Envolve os meios, rádio e TV, para a cobertura
global dos grandes acontecimentos mundiais; é o suporte de programas informáticos
interativos e constituem o fundamento dos sistemas de segurança para situações de
emergência; telefone e computador constituem-se nos instrumentos essenciais de um sistema
de gestão e administração eficaz.
O conceito de ciberespaço serve para dar um significado a tudo o que acontece nas
redes eletrônicas. Quando nos comunicamos com alguém através de computadores, por cabo
ou pelo ar, podemos dizer que estamos trafegando no "ciberespaço". "Ciberespaço" é o
universo virtual de idéias e informações no qual penetramos quando, por exemplo, lemos um
livro ou utilizamos um computador envolvendo uma ampla gama de interações de áudio e/ou
vídeo. Este conceito envolve o mundo das realidades virtuais no qual as pessoas podem
transformar seus pensamentos em periféricos de computadores, capazes de perceber e
explorar uma matriz de dados.
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É um lugar sem muros ou dimensões fisicas no qual se conversa, se inter-atua, se

armazena informações, se transmite e se transformam gráficos produzidos por computadores,
através da interação, em tempo real, entre inumeráveis usuários e entre usuários e
computadores. O exemplo hoje mais generalizado é a Internet - a maior rede mundial de
computadores - e as milhares de aplicações que através delas se processam.
Os serviços "Multimídia" nos remetem à convergência da tecnologia da informação
com as telecomunicações, exercendo importante função em nível profissional quando nos
faculta a troca de diversas classes de informações em formas de dados, imagens, sons e
gráficos. Cumpre uma missão essencial na produção de gráficos pela computação, geração de
imagens digitais, imagens tridimensionais, diagnósticos médicos à distância, para citar, tão
somente, alguns exemplos.
Quando nos referimos à convergência da tecnologia da informação com as
telecomunicações temos nossas idéias voltadas para o futuro e algumas questões, de imediato,
aparecem:
Qual o cenário que melhor caracterizaria o futuro?
Como as telecomunicações poderão afetar e ser afetadas pela turbulência
ambiental que se vislumbra no horizonte?
Qual é o mundo atual das telecomunicações? e, particularmente,
-Como o Brasil se insere neste complexo contexto mundial?
Que cenário se desenharia para as telecomunicações brasileiras?
Quais as tendências econômicas, políticas, tecnológicas e sociais que podem
privilegiar ou ameaçar o futuro do setor?
Ao colocarmos estas questões, pretendemos explorar os contornos da vida do século
XXI, na tentativa de explicar o mundo que se abre ante nossos olhos, facultando antever,
observar e compreender os desafios que o futuro nos reserva para que possamos implementar
ações que permitam viabilizar a sua construção.
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3.2.2.1. Atualidade
Vivemos em um mundo totalmente novo, com novas dimensões e novos horizontes,
onde os limites da tecnologia e da imaginação convergem ao infinito. Nele, um novo poder se
configura: o poder da informação.
Uma nova geografia, novos mercados, novos protagonistas e novas estruturas
organizacionais configuram uma nova revolução na história da humanidade, a terceira, a Era
da Informação, simbolizada pela fusão dos mundos da tecnologia e da informática, das
comunicações (telefonia) e dos meios de informação - mídia - (televisão), com o poder
caracterizado, pelo conhecimento, um recurso econômico essencial.
O armazenamento, a transmissão e manipulação de informações possibilitam, através
das telecomunicações e tecnologias conexas, um poderoso instrumento de acesso à pessoas,
governos e instituições, em qualquer parte do mundo. Isto impõe a existência e o respeito a
acordos sobre princípios, normas e objetivos comuns respeitados por todos.
O mundo neste novo milênio, convive com esperança mas, também, com profundas
preocupações quanto às novas possibilidades de aprender, de viver em harmonia e de
trabalhar. Emprego, desequilíbrio entre ricos e pobres, necessidade de um mundo pacífico e
tolerante, são alguns dos problemas que ainda não foram devidamente equacionados.
As telecomunicações podem e devem contribuir na busca de soluções. No mundo
turbulento e ante um futuro incerto e desconhecido, duas tendências se apresentam como
plausíveis.
A primeira, a convergência das telecomunicações, da radiodifusão e da tecnologia da
informação. A segunda é que este novo complexo tecnológico produzirá um profundo efeito
no desenvolvimento da sociedade mundial e no destino das organizações e dos indivíduos.
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Nas expressões psicossocial e política, a natureza do trabalho e da educação, os meios
de informação, a segurança das nações e de seus cidadãos e as normas de conduta estão
produzindo uma revolução grandiosa e silenciosa.
Na expressão econômica, o desenvolvimento das telecomunicações vem permitindo
uma reorganização dos mercados mundiais de bens, serviços, dinheiro e informação,
transformando a vida humana, nacionalmente, regionalmente, localmente e no próprio seio
das famílias.
A incapacidade das Empresas de inovar e responder às necessidades do mercado e o
controle dos gastos públicos, desencadeou uma quebra de antigos paradigmas tais como
monopólios, excessivas regulamentações e privatizações. O que parecia ser apenas um
problema dos países mais ricos, resultou que, atualmente, tais forças se manifestam no mundo
inteiro.
A revolução da tecnologia, dos mercados e das atitudes, estimulada por um melhor
conhecimento proporcionado pelas comunicações transforma, rapidamente, em realidade a
economIa mundial. O novo poder da informação configura "globalmente" a sociedade
mundial.
A tecnologia converteu visão em realidade, conseguindo que hardware e software se
desenvolvessem e fossem aplicados muito mais rapidamente do que as diferentes teorias
sociais e políticas.
Nos anos 70 a "Crise do Petróleo" e a "Estagf1ação", junto com a recessão mundial
que se seguiu no início dos anos 80, forçaram a introdução da aplicação da tecnologia de
telecomunicações e informática nos escritórios, fábricas e instituições sociais, em uma
incessante busca de menores custos, melhor qualidade e vantagem competitiva.
A globalização e a crescente competição internacional é a afirmação de uma ideologia
que favorece as soluções de mercado. A evolução tecnológica promoveu um grande número
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de questões porém não ofereceu, até agora, respostas definitivas. Com isto, VIvemos um
período de descontinuidade histórica, no qual as estruturas do passado parecem haver perdido
a capacidade de determinar o futuro.
A comunidade internacional é particularmente sensível e acredita que muitas das
mudanças estruturais que se produzem na sociedade contemporânea se deve à evolução das
telecomunicações e dependem da conciliação dos interesses em jogo que, explicita ou
implicitamente, derivam de valores e interesses "globais" ou universais.
A operação dos serviços de telecomunicações, por se estruturar em rede, proporciona
um elevado grau de cooperação entre nações na busca de soluções comuns para os seus
problemas. Desde o século passado, foros internacionais se reúnem e deixam de lado
interesses puramente nacionais, tentando alcançar soluções de caráter mundial. A tecnologia
das comunicações, sempre que progride, vem acompanhada por mudanças significativas na
estrutura do setor, na gama de produtos e serviços oferecidos e valorizando a natureza do seu
mercado.
Os principais provedores de produtos e serviços trataram de desenvolver capacitação
mundial mediante investimentos diretos e alianças estratégicas. A institucionalização das
telecomunicações em diferentes países, apesar dos progressos realizados para atender às
necessidades da comunidade internacional em matéria de normas, regulamentos e políticas
compatíveis com as exigências de um mercado global cada vez mais competitivo e
diferenciado, ainda carece de regras e normas universais.
Sob as perspectivas de desenvolvimento mundial e da possível contribuição das
telecomunicações para melhorar a qualidade de vida da humanidade, a visão coletiva,
infelizmente, fracassa naquilo que é mais representativo: proporcionar, a todos, acesso
universal aos serviços básicos de telecomunicações. O principal desafio para o futuro é
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estabelecer objetivos de política geral a fim de aproveitar o enorme dinamismo da tecnologia
das telecomunicações e definir a vida do século XXI e como ela deverá ser diferente da atual.

É evidente que as visões idealistas de deterministas técnicos sobre a tese da "aldeia
global", com "lares eletrônicos", povoados por "teletrabalhadores" não vingarão unicamente
com soluções técnicas.
Novas visões são requeridas, baseadas no reconhecimento de que somente com o
respeito aos princípios universais se poderá obter os beneficios da revolução das
telecomunicações, qual seja, o direito de todos acessarem seus serviços para atender as
diferentes exigências de desenvolvimento.
Tais visões e o compromisso compartilhado por todos os membros da comunidade
internacional, constituem a base mais sólida para edificar uma sociedade de informação
verdadeiramente mundial.
3.2.2.2. Mundo novo
Esta revolução silenciosa ocorre a partir de vários desenvolvimentos, tais como a
digitalização da comutação e da transmissão, a sinalização informatizada, as técnicas de
gestão de redes, a descentralização da inteligência da rede e o crescimento dos serviços de
valor agregado que beneficiaram segmentos específicos que atuam no setor ou dele
dependem.
Para os clientes, supõe-se novos serviços, novas aplicações, um acesso mais fácil à
informação, contatos mais rápidos, maior criatividade baseada no suporte lógico coletivo e
outras possibilidades.
Para a indústria e para o comércio implicam na perspectiva de melhores resultados e
portanto, menos barreiras à entrada de novos atores e maior competição.
Para os trabalhadores supõe-se o surgimento e a contratação de teletrabalho,
reestruturação e novos contornos.
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Para os países em desenvolvimento implica novas oportunidades, novas expectativas e
também novos temores.
Para os políticos, a revolução digital constitui-se no desafio mais fascinante com que
se deparam os governos pois, além de preservar a privacidade, serve para a cobrança de
impostos, promove a concorrência comercial e contribui para a segurança das nações.
Com a evolução da tecnologia da comunicação multimídia se disporá de mais meios
para comunicar através das redes eletrônicas tomando realidade novos tipos de serviços de
telecomunicações, já que a multimídia faculta o intercâmbio de idéias e pensamentos pela
rede, utilizando os meios de apresentação e transmissão mais apropriados. Este é o mundo
sonhado pelos precursores das telecomunicações. Oferecer, a todos, um ambiente em que se
possa utilizar, em qualquer momento e lugar, com facilidade e preços moderados,
comunicação com aplicações profissionais como telediagnósticos, planejamento urbano,
exploração/manutenção e reparo de sistemas, concepção e fabricação indústriais, e outras.
Espera-se que a utilização da multimídia transmitindo e recebendo imagens animadas ou fixas
com alta qualidade e definição, conduza a uma "maior produtividade".
As aplicações residenciais, recreativas (filmes, músicas, jogos) e da vida cotidiana
(telecompra, videofonia, teleensino, telepublicidade), anunciam o uso de multimídia também
para "diversão e comodidade".
Estas aplicações requerem a existência de redes de telecomunicações cada vez mais
velozes, com maior largura de banda e a preços mais baixos.
A revolução digital estará mais ou menos completada neste começo de século. O
cinema, os livros, a música, entre outros, serão distribuídos, cada vez mais eletronicamente e
inúmeras publicações poderão desaparecer das editoras. As reuniões e conferências
tradicionais, os mapas e as publicações científicas, por exemplo, parecem pertencer a um
período superado.
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A fusão digital das tecnologias da informação acelera importantes e significativos
avanços e movimentos. A dinâmica das redes mundiais à grande velocidade, serão necessárias
às inumeráveis aplicações multimídias da sociedade mundial de informação deste século.

3.2.2.3. Convergência
O conceito de convergência tecnológica tem tido grande aceitação como principal
paradigma das diversas tendências essenciais na tecnologia das telecomunicações e da
informação.
O maior mercado do mundo, daqui para a frente, será resultante da integração dos
setores de conteúdo, telecomunicações, computadores, equipamentos de escritório, eletrônica
de consumo, meios de informação e publicação - mídia - com receitas anuais da ordem de
vários trilhões de dólares. Deste total, 1/3 corresponderá aos computadores e à eletrônica de
consumo, 1/3 às telecomunicações e 1/3 às indústrias de conteúdo.
A linguagem digital com cadeias de "zeros" e "um's", em altíssimas velocidades, para
comunicação de voz, textos, dados e imagens, continuará dando suporte aos três segmentos
convergentes da informação: o cálculo digital (computadores), as telecomunicações digitais e
a radiodifusão digital.
Limitado, principalmente, pela banda necessária para a transmissão de imagens,
Imagma-se que a transição total para a técnica digital ainda dure mais alguns anos. A
tecnologia segue evoluindo, padrões disputam espaços e já se está trabalhando sobre novas
normas, que passo-a-passo estabelecerão as bases da sociedade da informação do século XXI.
Qualquer que seja a tecnologia adotada, uma coisa é certa: a Internet evolui, cada vez
maiS, alavancando o desenvolvimento tecnológico, revolucionando redes corporativas,
especialmente na área da telefonia, que se preparam para oferecer melhor atendimento.
Banda Larga é o nome que se dá às grandes vias, capazes de transmitir
simultaneamente este conjunto maciço de informações. A Rede Digital de Serviços Integrados
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(RDSI) é quem dá sustentação a esta variedade de sinais. O Intercâmbio Eletrônico de
Documentos (EDI) tem sido um dos fatores fundamentais para agilizar a comunicação
eletrônica e, cada vez mais, o papel deixa de ser o suporte das mensagens trocadas.
O pes, para comunicações pessoais, possibilita o telefone no domicílio, no escritório,
no automóvel, oferece secretária eletrônica, "paging", despertador e agenda telefônica, tudo
em um mesmo aparelho.
A convergência apresenta hoje imensas oportunidades no mundo moderno mas, por
falta de normas, tem originado confusões e perturbações em setores onde as políticas, a
regulamentação e as estratégias comerciais estiveram sempre bem definidas, durante muitos
anos. Hoje em dia se reconhece que a informação tem um enorme valor econômico e social,
porém não se sabe se com a convergência, seguirá sendo assim. Esta dúvida preocupa as
empresas e também a própria sociedade.
O setor de mídia e de informação compreende uma gama cada vez maior de empresas,
desde criadores de "suporte lógico" ou "conteúdo" até fabricantes e distribuidores de "suporte
fisico" que permitem a difusão da informação em seu sentido mais amplo. A convergência de
meios, que une televisão, telefone e computador, está abrindo novas oportunidades, tanto para
as operadoras de telecomunicações quanto para as operadoras de televisão por assinatura.
Através de suas redes de TV a cabo, empresas estão oferecendo serviços múltiplos,
cada vez mais modernos, como comunicação de dados, acesso à Internet e telefonia, entre
outros. Tecnologicamente, estas possibilidades já são realidade e normas estão estabelecendo
as regras.
A convergência dos meIOS sendo

uma realidade,

diversas

operadoras de

telecomunicações já estão operando redes de banda larga que vão muito além da comunicação
de voz. Brevemente, num ambiente totalmente desregulamentado, elas certamente
concorrerão com as operadoras de cabo.
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Neste contexto, as empresas que operam TV a cabo, se considerarem a oferta de
conteúdo televisivo a atividade única de seu negócio, irão perder mercado e dinheiro e,
certamente, serão engoli das pela concorrência.
Nas vias públicas, já nos deparamos com uma complexa malha de serviços composta
pela rede telefônica convencional, as redes ópticas da operadora de telecomunicações, das
operadoras de televisão por assinatura, do controle de tráfego, redes ópticas privadas
especializadas, isto sem contar a rede elétrica. Uma rede de multi serviços, brevemente, irá
otimizar o problema de custos e de diversificação de projetos de infra-estrutura.
Os teleportos, centrais de operadoras de multi serviços, em futuro próximo, estarão
reunindo os sistemas de televisão, telefônico, de comunicação de dados, servidor de Internet e
de medição, entre outros. Diferentes serviços públicos irão transitar através da rede, tais como
medição de água, luz e gás para as residências. Para tanto, as grandes vias estão a exigir uma
alta competência profissional e altíssimos padrões de qualidade, confiabilidade e controle.
3.3. TENDÊNCIAS
O desenvolvimento científico e tecnológico que experimentamos nas últimas décadas,
conduz a civilização à mudanças radicais na sua forma de ser, na sua forma de viver. O
mundo ontem era um, hoje já é totalmente diferente e amanhã, como será?
A tecnologia dos componentes, se sofistica a cada dia, ganha integração, ganha
velocidade, perde tamanho e consome menos energia.
Satélites, fibras óticas, computadores e outros equipamentos e materiais se beneficiam
da ciência, criam redes inteligentes e vão cada vez mais longe e nos levam cada vez mais
longe.
As telecomunicações se dinamizam com estes avanços e o cidadão, a empresa e as
nações se envolvem nos desafios deste novo mundo.
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A infinidade de computadores que vêm sendo colocados em rede, no ciberespaço da
sociedade mundial, é tão grande que se toma dificil imaginar o futuro deste complexo
unIverso.
As comunicações modernas constituem um processo e um importante agente de
mudança, um desafio permanente, fonte de renovação, gerador de harmonia e, também, de
turbulência.
O vigor tecnológico influirá nos modos de vida e nas culturas tradicionais, tomando a
pessoa mais visível e também, mais exposta. Repercutirão nos processo políticos, nas
estruturas sociais, nas atividades econômicas, nas possibilidades comerciais, no ensino e, de
um modo geral, na maneira de pensar.
Os impactos mais relevantes das telecomunicações se situarão, sem dúvida, na
expressão econômica. A produtividade e a competitividade de todos os setores econômicos
dependerão, cada vez mais, das redes de comunicações. As redes do futuro influirão na
natureza do trabalho.
Antigos empregos desaparecerão, novas qualificações serão demandadas ao se
automatizarem as funções de comunicações rotineiras. Haverá uma distribuição de pessoas
entre aquelas muitos especializadas em comunicações e aquelas que se limitam às tarefas
auxiliares de serviço. As redes de telecomunicações afetarão o lugar de trabalho.
Implantação de empresas dependerão cada vez mais do acesso às redes avançadas de
comunicações e à disponibilidade de pessoal qualificado.
"Teletrabalho" e "Teleatividade" permitirão aos empregados trabalhar em seus lares
ou em lugares distantes utilizando a teleinformática ao invés de deslocarem-se aos escritórios
ou às lojas.
No plano individual, se poderá acomodar diferentes modos de vida, situações
familiares e necessidades pessoais.
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No que diz respeito às empresas, se oferecerá acesso à qualificações que não seriam
disponíveis de outro modo.
No plano social se reduzirá o gasto no consumo de energIa e se economizará no
transporte, construção e climatização.
Países em desenvolvimento poderão participar da economia mundial e aproveitar seus
recursos intelectuais e culturais, matéria prima da era da informação.
Se poderá repatriar empregos de elevado valor agregado de volta aos países do mundo
em desenvolvimento, facultando o surgimento de sociedades mais ricas e mais estáveis e
reduzindo os desequilíbrios econômicos e culturais, subproduto da era industrial. Se
produzirão impactos nas instituições sociais, afetando diretamente os sistemas de educação e
informação.
As telecomunicações influirão na prestação de uma ampla gama de outros serviços
sociais nos serviços de saúde, com a finalidade de torná-los mais eficientes, estimular a
medicina preventiva e oferecer possibilidade de tratamento a domicílio em lugar da ocupação
em hospitais.
Se prestarão ao atendimento aos incapacitados e às pessoas de idade e possibilitarão
importantes questionamentos com respeito aos direito humanos e às liberdades.
As mudanças, econômicas e sociais facultarão o acesso universal a serviços básicos de
telecomunicações com tarifas exeqüíveis.
A aplicação deste princípio se traduzirá em elevados níveis de penetração de serviços
telefônicos básicos, de televisão e dos Correios.
Se criará redes de bibliotecas públicas a disposição da informação, em caráter
universal.
De que maneira influirão as redes do futuro na identidade cultural?
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o sistema de radiodifusão - principal meio de distribuir produtos culturais - encontrase ameaçado pelos satélites de radiodifusão direta. Os serviços de televisão de alta definição,
TV digital e programação por demanda oferecidos pelas redes do futuro, provavelmente
supõem riscos similares.
Por outro lado, em razão dos baixíssimos custos das comunicações que tais redes
proporcionarão, por sua maior flexibilidade e sua capacidade multimídia, se poderá oferecer
novas possibilidades para expressão cultural em nível local, regional, nacional e internacional.
Finalmente, toma-se mais evidente que as redes de telecomunicações do futuro
estabelecerão questões sobre a conduta dos políticos e dos governos na sociedade da
informação e na maneira de influir no processo político e no acesso democrático às
instituições governamentais.
Talvez a questão política mais fundamental seja a função do Estado-Nação no "mundo
sem fronteiras" criado pelas redes de telecomunicações na sociedade da informação.
Tais redes já influíram consideravelmente na capacidade de alguns países de controlar
suas políticas monetárias, fiscais e culturais.
Enfraquecerão as redes do futuro as políticas "nacionais" também em outros setores?
Surgirão novas instituições políticas mundiais para dirigir a economia mundial?
Estas são algumas questões que merecem ser levadas à reflexão.
Paralelamente cabem considerações acerca do comércio eletrônico.
Com os sistemas eletrônicos de empresas interligados acontecem, atualmente,
mudanças verdadeiramente espetaculares. O uso pelas empresas da rede Internet tem crescido
exponencialmente.
No início de 1995 havia cerca de 1,3 milhões de computadores de empresas
conectados a Internet, o que representa um aumento de 132% em relação aos doze meses
precedentes, segundo a Internet Society. Hoje já são mais de 200 milhões.
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Ocorre presentemente na Internet uma nova transformação, pois as empresas começam
a instalar armazéns eletrônicos para vender diretamente bens e serviços. A tendência é que,
num processo crescente, este tipo de comércio se desenvolva. Cada vez se utiliza mais o
termo "comércio eletrônico" que oferece soluções vantajosas na qual se aplica a tecnologia
para simplificar os sistemas de empresas no serviço de compra eletrônica e que se constitui
num procedimento moderno de compras e vendas baseado em rede, onde os usuários podem
localizar, encomendar e comprar artigos diretamente através de catálogos eletrônicos.
Sem dúvida, tal tendência de atuação direta não se limita apenas à tecnologia, estão
sendo criados novos modelos conceituais de empresa. O comércio eletrônico é e continuará
sendo, o catalizador para a obtenção de importantes reduções de custo e vantagens
competitivas para as companhias que utilizem dinamicamente tais sistemas.
O comércio eletrônico pode definir-se, como "o uso da tecnologia de informática e de
comunicações para vincular e integrar os processos comerciais de numerosas empresas com
seus clientes e com outras organizações". Ele compreende elementos de suporte lógico de
aplicações, serviços e suporte lógico de redes, de informações eletrônicas, de pagamento
eletrônico e de profissionais. Permite remodelar os processos comerciais, não somente na
própria empresa, como também em outras já que, tanto as empresas quanto seus clientes
eXIgem soluções melhores e maiS eficazes para automatizar seus processos de compra e
venda.
As principais tendências que impulsionam estas grandes possibilidades e seu
crescimento, constituem-se na importância estratégica do comércio e dos intercâmbios
mundiais e na expansão da competitividade mundial. O comércio eletrônico permite que as
empresas eliminem as fronteiras geográficas e atuem em escala mundial.
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Com novos meios de comercialização e novos serviços colocados à disposição da
clientela, as empresas tomam-se mais eficientes e ganham vantagens competitivas, uma vez
que facilitam as operações com seus clientes.
O Brasil não quis ficar como espectador dessa revolução e adotou para si um modelo
de desenvolvimento social político e econômico no qual as Telecomunicações representam
papel fundamental.
3.3.1. Tendências políticas

A política mundial será, em grande parte, direcionada pela trajetória da economia e da
política americana (que, fatalmente, será afetada pela guerra ao terrorismo). Os reflexos nos
países dependentes de recursos americanos, serão os fatores mais críticos para o cenário 2002.
Não diferente do resto dos países dependentes, o Brasil terá sua trajetória políticoeconômica atrelada aos fatores externos. Se o quadro mundial conduzir a economia brasileira
a um desaquecimento, acompanhado de pressões cambiais que eleve as expectativas de
inflação, a incerteza eleitoral se prolongará até a contagem dos votos.
A história presidencial brasileira do pós-guerra não é de eleições que tenham um claro
favorito muitos meses antes do dia da eleição. Em geral, o quadro eleitoral começa a se
delinear com maior clareza apenas poucos meses antes. Os últimos presidentes só foram
definitivamente escolhidos em segundo turno. A incerteza sobre o cenário eleitoral de 2002
ainda permanecia e até as proximidades do pleito nenhum candidato tinha garantida a vitória
nas eleições.
No período em análise, contornado o problema Argentino, o bloco econômico
Mercosul se consolidará. Caso a situação venha a sair vencedora nas eleições, haverá grande
probabilidade de aceleração da Alca.
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Independentemente de quem viria a ser eleito, o mais importante pré-requisito para a
condução política da nação seria a elaboração das reformas (eleitoral, tributária e judicial) que
permitiria a simplificação de diversos processos.
O contexto político que concede visibilidade a um cenário provável é a chegada ao
poder de forças de oposição como resultado das próximas eleições presidenciais de 2002, o
que refletirá, fortemente, nos setores da economia, que deverão passar por intensos ajustes.
3.3.2. Tendências econômicas

Com o resultados da urnas e por fazer parte do plano de governo dos principais
candidatos, a economia brasileira deverá sofrer grandes mudanças e produzir resultados
diferentes daqueles observados durante as décadas de 80 e 90. Espera-se, pelas promessas de
campanha, um aumento do nível de emprego e maiores ganhos salariais. A demanda será,
principalmente, por novos serviços, buscando um maior valor agregado, ao contrário dos anos
anteriores em que a demanda reprimida necessitava de um atendimento mais ágil.
Ainda assim, o Brasil e os demais países da América Latina terão dificuldade para
honrar os compromissos externos já assumidos (pagamentos externos, déficit comercial alto,
problemas na conta petróleo), apesar da recente ajuda recebida do FMI.
No contexto macroeconômico, com menos comércio, o mundo inteiro tende a ficar
mais pobre. Mesmo os países ricos, como os Estados Unidos e os membros da Comunidade
Européia, continuarão a ser afetados pela crise. O ceticismo e o pessimismo continuarão a
fazer parte dos planos dos empresários, de tal forma que, mesmo uma redução dos juros e
impostos, não será suficiente para estimular o crescimento econômico.
O fenômeno da globalização que está transformando o mundo, já feriu profundamente
o mercado financeiro. Este é um problema sério e a expectativa é de agravamento. O
comércio internacional, a produção industrial e o emprego em geral já sentiram a crise, mas
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ainda resistem. Se a especulação nos mercados financeiros não for detida, é possível que os
países mergulhem numa depressão semelhante às das décadas de 20 e 30.
Independentemente dos resultados da economia interna e em função da situação
macroeconômica mundial, haverá uma moderada retração no mercado, que perderá parte do
dinamismo observado nos últimos anos e alguns países, entre eles o Brasil, terão certa
dificuldade para manter o nível de competitividade em relação às nações mais desenvolvidas.
O dinheiro que normalmente já vem deixando os países emergentes, tenderá a sair do
Brasil a uma velocidade bem maior, buscando abrigo em investimentos mais seguros, como
os títulos da dívida americana. Ainda assim, fica distante a possibilidade de moratória ou um
aumento ainda maior dos juros, para segurar a fuga de dólares. Juros maiores não segurariam
o investimento estrangeiro e ainda provocariam um estrago adicional. As empresas muito
endividadas, começariam a quebrar. O desemprego aumentaria e o consumo despencaria.
Mesmo com as dificuldades assinaladas e, ainda assim, é prevista a entrada de
algumas poucas empresas internacionais para a formação de parcenas com empresas
nacionais, destacando grupos ligados à comunicação e à energia.
A indústria nacional crescerá sua participação no mercado, visando ocupar os espaços
deixados pela retirada de sócios estrangeiros ou pela redução nos investimentos.
Os efeitos das mudanças macroeconômicas se farão sentir mais fortemente no setor de
telecomunicações que deverá continuar experimentando uma tendência de desaceleração
gradual no processo de transformação.
Para minimizar ou contornar os efeitos desta tendência, é altamente provável que
associações e fusões de empresas do setor venham a ocorrer, visando o aumento da
competitividade em nível nacional e internacional. As empresas que conseguirem sobreviver e
se modernizar neste período, deverão aumentar seus espaços e obter grande vantagem
competitiva.
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problema da energia elétrica irá trazer reflexos diretos sobre diversas atividades

econômicas, inclusive na área de telecomunicações. O impacto do racionamento sobre a
atividade produtiva das empresas não se limita aos efeitos diretos. Há também os efeitos
indiretos que se transmitem ao longo de toda a cadeia produtiva.
Para reduzir o seu consumo a curto prazo, tendo ainda a necessidade de se expandir a
cada dia, as operadoras do sistema de telecomunicações estão tendo que recorrer ao
fornecimento alternativos de energia elétrica, através de geradores próprios, aumentando
sensivelmente os seus custos operacionais.
A tendência é que um controle rígido sobre o consumo de energia elétrica deverá
perdurar por mais alguns anos, a fim de reduzir os riscos de corte de fornecimento. Segundo o
órgão Operador Nacional do Sistema Elétrico, será necessária a construção de pelo menos,
mais 31 novas usinas geradoras de energia elétrica.
Financiamento através de instituições oficiais, como BNDES, será o instrumento
imprescindível para a capitalização de empresas, visando a reforma de parques industriais
sucateados, devido à falta de investimentos da indústria nacional nos últimos anos.
A competição entre empresas de telecomunicações será moderada, visto que o setor
ainda se apresenta em um processo de investimentos na implementação de novas tecnologias,
impedindo assim o repasse imediato dos ganhos de produtividade para o usuário final.
Gradualmente espera-se uma redução de custos (preços e tarifas) para usuários finais,
em função da guerra de tarifas para atrair clientes. Estes custos serão bastante nivelados em
nível internacional.
Tendo em vista os aspectos acima expostos, os cenários prospectivos para o setor de
telecomunicações constituem-se em tarefa das mais complexas. Associado à crise mundial, o
processo político, resultado das expectativas das recentes eleições brasileiras, contribui para
que a turbulência ambiental se tome ainda mais indefinida.
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Muito pouco há que se vislumbrar como novos fatos econômicos ou mudanças nas
relações políticas internacionais. A crise setorial ainda deve perdurar, principalmente quando
se sabe que as grandes organizações, operadores e fornecedores, que atuam nas
telecomunicações brasileiras, são empresas transnacionais, sensíveis e influenciáveis por este
cenário.
3.3.3. Tendências na legislação e nos aspectos regulatórios

A desregulamentação

deverá

ser mais

intensamente

observada e padrões

internacionais deverão nortear o setor. Com isto, o poder de intervenção do estado ainda será
bastante reduzido com poucas mexidas na legislação e na normatização vigente.
Uma ampla abertura do mercado não mais fará distinção entre empresas nacionais e
empresas estrangeiras, que poderão atuar de uma forma livre.
Atualmente, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações têm absoluta
consciência que, na realidade, a competição está ocorrendo na disputa pelo usuário e que este
usuário está cada vez mais exigente e muito mais consciente dos seus direitos. A tentativa de
redução dos custos de operações tem feito com que as empresas busquem o compartilhamento
de suas infra-estruturas.
A desregulamentação do setor tem acirrado lentamente a competição entre as
empresas, o que traz reais beneficios para o usuário final (melhoria da qualidade e redução do
preço dos serviços prestados). Um exemplo do beneficio direto ao consumidor, oriundo da
competição entre as empresas, foi a redução da tarifa para ligações internacionais. Hoje é
possível realizar uma ligação para os principais países do mundo com tarifas 50% menores
que as praticadas em dezembro de 2000.
3.3.4. Tendências sociais

As mudanças que ocorreram na virada do século e a forma com que a sociedade
brasileira reagiu, servem para direcionar esta previsão de tendência. Porém, as transformações
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que ocorreram não foram suficientes para quebrar paradigmas e sinalizar uma redução das
diferenças sociais que hoje ainda persistem e se agravam.
Estima-se que a população brasileira deverá ser de, aproximadamente, 180 milhões de
habitantes, no ano 2007.
Integrar as regiões distantes, disponibilizando comunicações e outras facilidades,
contribui para a aceleração do processo de redução das diferenças regionais no Brasil, visto
que a interiorização da economia vem permitindo a distribuição do parque industrial
brasileiro, até hoje, excessivamente concentrado no sul e sudeste do país.
O deslocamento de indústrias para áreas interiores, mais pobres e distantes, trará,
como conseqüência, uma melhoria no mercado de trabalho em áreas que vêm apresentando
taxas de crescimento mais elevadas que as dos centros mais desenvolvidos.
O resultado mais dramático da crise da economia do início do ano 2000 é o
crescimento extraordinário do desemprego e a redução acelerada dos postos de trabalho que
representam o lado mais perverso da globalização.
Diversas conferências de cúpula trataram deste problema e a posição dos governantes
dos países mais ricos tem sido, apenas, a de prosseguir com os programas de ajuste com base
no rigor fiscal e no equilíbrio monetário. Destas medidas resulta a continuidade das
inexpressivas taxas de crescimento econômico dos países isoladamente e da economia
mundial como um todo.
O declínio das taxas de crescimento, aliado ao desenvolvimento tecnológico, geram o
desemprego com a substituição dos homens por máquinas na busca desenfreada de patamares
mais altos de produtividade, redução de custos e competitividade. O problema com feições
sociais, certamente, tangencia o espectro econômico.
Neste contexto, a globalização vem induzindo corporações a transferir suas atividades
para unidades de negócio além fronteiras, onde encontrem condições de maximizar a
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remuneração de seus investimentos. As grandes corporações internacionais estão migrando
para países em que as condições sociais são piores e em que a relação de salários e encargos é
mais vantajosa para investimentos estrangeiros. Ali vêm instalando suas novas empresas,
implantando unidades de produção, quase sempre voltadas para o mercado global.
Países onde a mão de obra é barata servem para equacionar dois problemas: reduzir
custos da produção e aliviar as despesas das indústrias dos países mais desenvolvidos, onde as
relações trabalhistas são mais onerosas, implicando em direitos, beneficios, salários e
encargos maIOres.
Com a globalização, todo e qualquer mercado aparece como se fora um mercado local.
A competição é muito mais complexa e acirrada. Às empresas locais não resta outra
alternativa a não ser, também, se reorganizar e reduzir os seus custos.
Isso leva, outra vez, a uma demanda de maior produtividade e, conseqüentemente, à
uma maior necessidade de automação. Resultado: desemprego. A automação, resultado do
avanço tecnológico, gera faturamento numa proporção bem maior que o emprego gerado.
Só que, justamente nos países onde não existe uma rede social de proteção que sirva
de amortecedor a esses impactos, o desemprego acaba se transformando em economia
informal ou, no pior dos casos, desaguando na pobreza e na miséria.
Mas o desemprego assusta, também, as autoridades dos países mais desenvolvidos,
pois também lá, onera o tecido social e, indiretamente, interfere na economia, pela diminuição
da arrecadação de impostos e pela retração do consumo.
Como duas faces da mesma moeda, tendências sociais e econômicas se influenciam
mutuamente. No Brasil, em função do resultado das últimas eleições e da corrente política que
venha a assumir o poder, existe um consenso de especialistas na análise do cenário
macroeconômico para os próximos anos com sérios reflexos na área social.
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A previsão é de que haverá um crescimento médio apenas moderado do PIB, entre 3%
e 4%, a totalidade das metas fiscais dificilmente serão cumpridas, a inflação se posicionará
em tomo de 8% ao ano podendo alcançar os dois dígitos, a balança comercial ficará
ligeiramente deficitária, reformas irão acontecer e o déficit em conta corrente será
parcialmente refinanciado assim mesmo, com muita dificuldade.
Também existe concordância quanto aos principais riscos no Brasil e no mundo: hard
landing da economia americana, colapso financeiro e cambial na Argentina, reflexos

negativos da sucessão presidencial sobre a economia brasileira, crise cambial com reflexos na
taxa do Real, acirramento no combate ao terrorismo, probabilidade de invasão do Iraque com
reflexos na economia e, mais particularmente, no preço do petróleo, guerra ao narcotráfico em
nível internacional, agravamento da crise no Oriente Médio e dificuldade nas relações internas
da Comunidade Européia, seriam alguns destes acontecimentos.
No setor de telecomunicações, no mundo e no Brasil, o panorama não será diferente.
Após a grande expansão do mercado, produzida pela necessidade das empresas se instalarem
no Brasil, logo após o leilão de privatização da TELEBRÁS, a tendência é de encolhimento.
As empresas já estão tendo e terão que se adequar à realidade econômica do País, ajustando os
seus custos de modo a compensar a falta de receita provocada pela queda do preço dos seus
produtos, resultado direto da competição no setor. Muitas demissões acontecerão em função
dos "reajustes necessários" no setor, fabricantes enfrentarão uma grave crise por falta de
encomendas, empresas sairão do mercado, algumas se associarão ou serão absorvidas, a
ANATEL mudará o rumo de sua atuação, através de uma flexibilização no cumprimento dos
contratos de concessão. Estas são, entre outras, as tendências com alta dose de plausibilidade.
Mesmo assim, para os próximos anos, são previstas perspectivas de um elevado
desenvolvimento tecnológico, com tendência à concentração das atividades em poucas
operadoras com portfólios altamente diversificados e redução significativa no número de
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empregados diretos. Poucas novas empresas deverão surgir a partir de fusões, parcerias ou
associações, para operar em segmentos bem definidos.
3.3.5. Tendência das alianças estratégicas

Uma outra forma de enxergar o futuro é na antevisão do estabelecimento de alianças
estratégicas.
Mesmo com a cnse mundial instalada, existe um interesse sem precedentes no
estabelecimento de alianças em diferentes setores e, particularmente, nas telecomunicações.
Como reflexo das mudanças na estrutura mundial do mercado de telecomunicações, a
tendência é de que este setor de serviços, com o tempo, terá mudado, profundamente, o
número e o perfil de seus principais atores.
A crescente variedade de fusões, aquisições e associações estratégicas, para estruturar
e integrar a indústria de telecomunicações, tanto horizontal como verticalmente, irá acontecer
por toda parte. A formação de consórcios ou sociedades no setor mundial da informação, será
cada vez maior e, em alguns casos, com a intenção estratégica de algumas lideranças
poderosas buscar a conquista absoluta ou majoritária de espaços e mercados.
As alianças entre empresas serão, também, resultado da imposição dos clientes que
demandam uma maior eficácia e efetividade na prestação dos serviços ou no
compartilhamento de tecnologias mais avançadas.
Alguns cenários poderão ser estudados para se antever possíveis alianças estratégicas.
Um deles estabelece que o processo de racionalização do mercado deverá criar uma
estrutura com dois níveis.
No primeiro e mais alto nível estará localizado um pequeno grupo de verdadeiros
atores mundiais, com condição de oferecer toda uma gama de serviços de telecomunicações e,
num segundo nível, muito mais amplo, operadoras, centradas em mercados nacionais ou em
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tecnologias específicas (por exemplo, comunicações móveis, satélites), capazes de alimentar o
nível superior mediante a oferta de produtos de sua especialidade.
Um segundo cenário plausível é o do incremento das associações de Operadora
Públicas de Telecomunicações (OPT) estrangeiras com as de países pequenos, que aceitam a
participação estrangeira, desde que mantida esta atividade em um nível secundário,
conservando, contudo, suas operadoras nacionais.
Este segundo cenário estaria de acordo com a continuidade histórica do setor que, até
recentemente, se baseava tanto na soberania nacional como na cooperação internacional.
Um terceiro cenário, igualmente plausível, defende a idéia de que a força
impulsionadora não seria a economia de escala, os resultados ou a soberania nacional, mas,
sim, uma rápida mudança tecnológica, mesmo sabendo-se que as novas tecnologias de
telecomunicações, especialmente as radioelétricas e as de serviços interativos multimídia em
banda larga, trazem novos elementos que não faziam parte da história ou da capacidade
instalada das OPTs tradicionais.
Operadoras internacionais estão adotando e continuarão a adotar, estratégias de
investimentos no estrangeiro, aparecendo como novos atores em um mercado onde não
possuem sequer uma base instalada de enlaces fixos.
Segundo este cenário, as operadores tradicionais continuarão crescendo e terão uma
menor participação contudo, em um mercado de telecomunicações muito mais amplo e mais
fragmentado, baseado em diferentes plataformas de tecnologias.
A tendência é de que a concorrência se expressará tanto no valor do dinheiro, como na
qualidade dos serviços, na adaptação aos diferentes clientes e nas diferenças técnicas dos
serviços ofertados.
Os três cenários apresentados, na prática, não são incompatíveis e podem coexistir em
diferentes partes do setor ou em diferentes regiões do mundo. Oferecem resultados lógicos a
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partir dos processos de mundialização já citados, sendo perfeitamente razoável passar de um
para outro.
Inúmeros fóruns mundiais se reúnem para discutir questões como estratégias e
prioridades, revisão de políticas e legislação de telecomunicações e coordenação entre países,
em função da rápida evolução das telecomunicações.
Nestes encontros se busca estabelecer as prioridades essenciais para o estabelecimento
das alianças estratégicas entre organizações nacionais e/ou regionais que podem influir
consideravelmente no desenvolvimento das telecomunicações.
Sabe-se que nestes encontros desaparecem as barreiras e fronteiras do passado. A
liberalização do comércio internacional de serviços, o aumento dos investimentos estrangeiros
e as alianças e acordos entre sociedades, estão fazendo surgir uma nova série de atores no
mercado mundial das telecomunicações que tende a evoluir rapidamente.
3.3.6. Tendências tecnológicas

A tendência é de que as comunicações móveis deverão prevalecer sobre as
comunicações fixas.
Diversos fatores servirão para acelerar o processo. Redução nos preços, novas
facilidades específicas desta modalidade e, principalmente, a possibilidade de um único
número individualizado (ao contrário do que acontece com o número residencial e o
comercial). Isto faz crer que empresas que hoje atuam unicamente na telefonia fixa deverão se
associar ou adquirir empresas de comunicação móvel.
Como decorrência da convergência dos serviços, a televisão, o rádio, a Internet, a TV
a cabo e o telefone deverão experimentar grandes transformações, fazendo com que
microcomputadores e televisão passem a ser vistos como um eletrodoméstico unificado. A
partir daí, operadoras de serviços de telecomunicações e empresas de difusão terão que atuar
em conjunto, de forma a oferecer tanto acesso como conteúdo.
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Tendo em vista a penetração e a elevada capilaridade da rede elétrica, a evolução
tecnológica deverá permitir o maior compartilhamento das grandes redes dessas
concessionárias pelas empresas de telecomunicações. Esta convergência permitirá uma maior
sinergia, permitindo um melhor aproveitamento da infra-estrutura, atual e futura, agilizando o
processo de universalização dos serviços.
A Internet possibilitará, cada vez mais, a popularização da comunicação através da
rede de serviço e, gradualmente, irá incrementando a qualidade necessária para o uso em
aplicações sofisticadas. As novas aplicações irão requerer uma melhor qualidade,
disponibilidade e maior banda, o que possibilitará aplicações complexas antes impossíveis de
serem concebidas.
A rede atual tende a continuar em funcionamento, porém voltada exclusivamente para
a área comercial, com aplicações menos nobres, atendendo apenas à demanda dos usuários
comuns.
Já as aplicações científicas e de pesquisa, assim como aquelas que necessitam um alto
nível de qualidade, deverão migrar para um novo patamar, conhecido como Internet 2.
Embora o usuário comum não possa se conectar diretamente na Internet2 como é feito
normalmente na Internet comum, via Internet Service Provider (ISP), ele também poderá ser
beneficiado indiretamente com os serviços disponibilizados na nova rede.
O tratamento inteligente dos pacotes de dados que trafegam na Internet2 irão
possibilitar aplicações que antes eram inviáveis devido a falta de qualidade ou ao atraso
provocado pelo roteamento. Com o avanço tecnológico aplicado na nova rede será possível
estabelecer ligações de voz sobre IP com alta qualidade, compatíveis com as de uma ligação
telefônica comum.
Com a transferência desta tecnologia para aplicações comerciais, as operadoras de
telecomunicações terão forte concorrência tanto na transmissão de imagem à longa distância,
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quanto, principalmente, nas ligações internacionais. Fatalmente esta nova concorrência fará
com que o custo final do serviço seja reduzido, podendo ser repassado para os usuários.
Um dos grandes beneficiários da nova rede mundial serão as universidades e os
centros de pesquisa que demandam um meio de transmissão confiável e veloz para ser
utilizado na troca eficaz de experiências, know-how e informações.
As empresas operadoras de telecomunicações, se quiserem usufruir desta tendência,
deverão estar equipadas para fornecer a infra-estrutura e o suporte necessários à operação
desta nova rede.
As facilidades da rede Internet2 irão propiciar a disseminação mais rápida de novas
tecnologias. O mercado corporativo - grandes corporações e o próprio governo - por
representar a possibilidade de maior lucratividade, será o foco mais importante.
Além do mais, Pesquisa e Desenvolvimento serão priorizados e as empresas passarão
a investir mais neste setor. A integração entre instituições de ensino e empresas propiciará a
possibilidade de desenvolvimento tecnológico local independendo dos fornecedores externos.
Particularmente, no que diz respeito às telecomunicações, alguns avanços tecnológicos
serão experimentados.
No segmento da transmissão, a estrutura será quase que totalmente digital. A
velocidade de transmissão e a capacidade do circuitos serão cada vez maiores. Predominarão
as redes apoiadas em fibra óptica e em sistemas rádio digitais sendo que a "última milha",
conexão até os assinantes, já será construída com fibras ópticas. O emprego de sistemas de
satélites será crescente, limitado apenas pela disponibilidade de posicionamento no segmento
espacial.
Na comutação, a tendência é de que, em futuro próximo, a totalidade das centrais será
digital, com um grande número de centrais de comutação dedicadas às redes de dados.
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Espera-se um grande avanço com a chegada ao mercado da comutação ótica e centrais de
altíssima capacidade.
A telefonia celular, totalmente digital e os sistemas PCS, constituirão a tecnologia
dominante. Deixando de lado o fracasso experimentado no passado, alguns países voltarão a
utilizar as comunicações móveis por satélite com tecnologia mais apurada e custos mais
competitivos.
Com o emprego de satélites, o tráfego de telecomunicações ponto a ponto estará
relegado a rotas de baixo tráfego. Crescerão as aplicações para serviços tipo VSAT e
videoconferência.
A tendência é de que a totalidade das comunicações se apoiem na comunicação de
dados. Voz, imagem e texto, trafegarão nas redes em forma digital. O fac-símile, também
digital, ganhará espaço e haverá uma utilização crescente do "fac-símile" entre computadores.
A Internet será um grande competidor com outros sistemas de comunicações.
Como uma das mais significativas tendências tecnológicas, a comunicação em Banda
Larga irá propiciar um elevado incremento na velocidade de transmissão e na possibilidade de
transmitir serviços com conteúdos que requeiram grandes faixas de freqüência como, por
exemplo, a TV digital. Neste segmento de mercado irão competir, entre outros, operadoras de
telefonia, fixa e móvel, de TV a cabo e grandes provedores de Internet.

3.4. CENÁRIOS PROSPECTIVOS PARA AS

TELECOMUNICAÇÕES

BRASILEIRAS - ANO 2007

3.4.1. O presente direcionando o futuro
O estudo de cenários exploratórios contribui para que se possa analisar futuros incertos
e, com isto, estabelecer condições de minimizar a probabilidade dos riscos decorrentes.
Particularmente, quando as mudanças acontecem numa grande velocidade, através da
pesquisa de futuros possíveis, pode-se selecionar as bases do desenvolvimento e do
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direcionamento estratégico. Além do mais, antever movimentos futuros e direcionar as ações
correlatas, tomam-se medidas fundamentais para a melhora da probabilidade de sucesso.
Adotar técnicas de "imagens de futuro" idealizadas, ou, simplesmente, empregar
"extrapolações de tendências passadas" em busca de visões antecipadas das realidades
políticas, econômicas ou sociais, não é recomendável, já que para um melhor entendimento de
eventuais rupturas ambientais, que podem e devem ser previstas nesta caminhada, histórias
plausíveis sobre o futuro devem ser contadas, combinando-se análises racionais e objetivas
com a intuição e a sensibilidade dos analistas.
Entende-se como cenário o conjunto formado pela descrição futura de um sistema, da
cadeia de acontecimentos que permite que se passe da situação presente para a situação futura.
A utilização de cenários alternativos, exploratórios, aufere vantagens potenciais diversas para
o planejamento.
A análise dos fatos portadores de futuro, rupturas, nas áreas política, econômica, social
e tecnológica constitui-se no fundamento da avaliação das quebras de tendência quando se
procura compreender o encaminhamento histórico do setor.
Inúmeras

avaliações prévias foram

e vêm sendo realizadas no setor de

telecomunicações e muitas delas não aconteceram e, provavelmente, não acontecerão. Em
pouco tempo diferentes resultados despencaram da euforia à decepção como fruto da adoção
de cenários totalmente equivocados. O erro foi justamente não considerar, ou prever,
inúmeras rupturas que ocorreram.
Com isto, vultuosos investimentos foram perdidos, "bolhas" estouraram, empresas
quebraram, fusões e aquisições retomaram à estaca zero, acionistas se endividaram ou
empobreceram e licenças de concessão estão sendo devolvidas. O futuro, neste contexto,
continua incerto e a velocidade que se imprimia às novas instalações está sendo,
gradualmente, reduzida.
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Além do impacto sobre as operadoras, reflexos também se fizeram sentir nos
fabricantes de equipamentos. Nos últimos anos, suceSSIVOS prejuízos aparecem nos seus
balanços, refletindo o quadro do momento atual das telecomunicações mundiais.
Com isto, estudar cenários para o setor de telecomunicações toma-se tarefa por demais
complexa tendo em vista que a turbulência ainda persiste, que não se vislumbra, pelo menos
no curto prazo, nenhum fato novo na macro-economia mundial nem no desenvolvimento das
relações políticas internacionais. O mundo encontra-se, ainda, envolvido em extrema
ebulição, onde o impacto da crise ainda não foi completamente absorvido e um novo modelo
do setor, após a privatização, indica a grande vinculação e dependência das operadoras e
fabricantes aqui instalados às organizações transnacionais.
Algumas informações objetivas, contudo, podem servir para direcionar a análise, entre
elas, aquelas contidas no Plano de Modernização e Ampliação do Setor de Telecomunicações,
PASTE 2000.
Aquele documento, idealizado para o período 200012005, com revisão prevista,
buscou estabelecer um pré-estudo onde estavam definidas as necessidades básicas de
telecomunicações para a sociedade, resguardados os princípios da competição, da qualidade e
da universalização e interpostas metas para o ano de 2005, levando-se em consideração um
crescimento da população brasileira de 165 milhões para 178 milhões.
Novos patamares para as densidades (telefonesllOO habitantes) de telefones fixos,
celulares e públicos, 32,60%, 32,60% e 9,20%, respectivamente, foram idealizados.
Os números que representam este salto, indicam para 2005 a existência de 58 milhões
de telefones fixos contra 35 milhões do ano 2000, 1,642 milhões de telefones públicos contra
0,913 e 58 milhões de celulares contra os 21,5 milhões que havia em 2000.
Outros serviços, como comunicação de dados (de 9 milhões para 37 milhões), satélites
(de 19 satélites para 29 satélites), TV por assinatura (de 4 milhões de assinantes para 16,5
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milhões), trunking (de 0,48 milhões para 1,9 milhões) e paging (de 0,8 milhões para 1,2
milhões) indicam, como prospectiva, um crescimento médio bastante significativo no período.
3.4.1.1.

Reflexos

das

telecomunicações

sobre

agentes

participantes do setor
A modelagem da cena de partida indica um quadro desfavorável sob diferentes
aspectos e merecedor de uma apreciação cautelosa, quando se leva em consideração que, a
partir dele, se pretende analisar o desenvolvimento futuro das telecomunicações.
As operadoras do setor tendem a visualizar o momento presente como o início de um
novo processo de atuação e de posicionamento no mercado. Imediatamente após a
privatização, enquanto a competição e as áreas de atuação ainda eram limitadas, a
concorrência não aconteceu em sua plenitude e a maioria se preocupou tanto no cumprimento
de metas para se beneficiar do direito de atuar em diferentes segmentos do mercado quanto
em concentrar esforços e direcionar suas ações na tentativa de manter e fidelizar seus atuais
clientes.
Paralelamente, durante esta fase, fruto do acelerado avanço na tecnologia no campo da
informática e das telecomunicações, cristalizou-se o quadro da convergência entre estas
atividades. Cada vez mais, imagens, voz e dados trafegam pelas mesmas redes.
Analisar o momento presente, apreciando alguns dos segmentos mais relevantes das
atividades de telecomunicações, facilita a delimitação da abordagem prospectiva do seu
desenvolvimento.

Tecnologia
desenvolve-se de acordo com as exigências e necessidades do mercado e
com suas capacidades de investimento;
quanto mais veloz se dá o desenvolvimento tecnológico, mais tipos de
produtos, serviços ou soluções são ofertados no mercado;
busca-se soluções eficientes e competitivas em termos de atualização
tecnológica interna às organizações como, também, em termos de oferta de
produtos e serviços ao mercado;
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custos elevados das novas tecnologias; a CrIse de liquidez limita a
capacidade de acesso;
início da oferta de banda larga, como nova modalidade de servIço que
requeira maior velocidade ou largura de banda;

ANATEL
Estuda a redefinição de aspectos regulatórios com reflexos nas relações com
o próprio governo, com as operadoras e com o Poder Judiciário.
Operadoras

Quando da privatização do Sistema Telebrás, em 1998, inúmeras previsões foram
estudadas e muitas delas, conferidas na atualidade, não aconteceram.
Erros de previsão e de interpretação, desconhecimento de alguns aspectos que se
mostraram relevantes, falta de sensibilidade no dimensionamento de variáveis ambientais e
rupturas decorrentes de forças fora do controle contribuíram para um desvio marcante nas
tendências originalmente avaliadas.

o

descarrilamento da economia nacional e, principalmente, internacional trazem

reflexos diretos na valoração do patrimônio das organizações que atuam no setor de
telecomunicações, um dos mais dinâmicos da economia e um dos mais afetados.
A cotação das operadoras de telefonia fixa em bolsa desabou, fazendo com caíssem a
um patamar inferior à 20% da sua avaliação na época da privatização.
Empresas altamente classificadas na época da privatização e cotadas com preços
elevadíssimos pelos resultados apresentados no passado, como é o caso da Embratel,
apresentam, hoje, sucessivas demonstrações de fracasso nos seus resultados, acumulando
prejuízos significativos.
As empresas conhecidas como espelhos ou espelhinhos superestimaram a demanda e
não tiveram êxito na captação de fatias significativas de mercado nas áreas onde obtiveram
concessão para operar, seja por conta da crise instalada, pelo desaquecimento do próprio
mercado ou por incapacidade de competir com as operadoras maiores.
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Todas empresas, grandes ou pequenas, estão tendo que rever suas estratégias
operacionais direcionando sua atuação para:
prioridade nas ações de Marketing em busca da fidelização de clientes e da
revisão de processos na busca incessante de competitividade;
contornar a crise de liquidez causada por um super-dimensionamento das
expectativas de mercado;
revigorar seus planos estratégicos e o posicionamento futuro;
reavaliar produtos e serviços relevantes para seu posicionamento no
mercado;
atualizar a gestão interna e a gestão do relacionamento com clientes e
fornecedores;
modernizar a estrutura de softwares de gestão visando gerenCIar o
relacionamento com clientes e fornecedores;
implementar uma monitoração eficaz do mercado com relação a tecnologias
ou softwares empregados;
migrar para uma arquitetura de automatização da força de vendas, em busca
de vantagem competitiva e oferecendo produtos e serviços que,
continuamente, agreguem valor a seus clientes, não abrindo espaço à entrada
de concorrentes;
minimizar a dificuldade na capacidade de investimento que não permite uma
atualização com os produtos e serviços demandados pelo mercado.
Internet

consolidada tanto como um canal de oferta de produtos e serviços a clientes
mas, também, como um canal de comunicação e de intercâmbio;
agilizadora da comunicação, da força de vendas, do intercâmbio eletrônico
de dados entre empresas;
menores custos e uma forma de acesso fácil, barato e ágil entre todos os elos
da cadeia produtiva;
ferramenta inserida no planejamento estratégico das organizações em busca
da maior eficácia - tempo, trabalho e dinheiro - nos canais de comunicação
ou nos processos de transações ou troca de informações com parceIros
COmerCIaIS;
suporte indispensável ao desenvolvimento de negócios entre empresas e
seus fornecedores e clientes com aplicações específicas em e-business;
própria para dar suporte às operadoras de telecomunicações nas redes que
utilizam o protocolo TCP/IP e a comunicação via roteamento, comutação,
de pacotes;
vem sendo empregada na formação de redes privadas virtuais, corporativas,
usada, por exemplo, na interconexão de suas unidades de negócios e nas
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operadoras de telecomunicações como diferencial de vantagem competitiva
na oferta de facilidades operacionais e serviços para clientes.
Indústrias

Por depender diretamente do programa de expansão e investimentos das operadoras, o
impacto que os fabricantes de equipamentos e prestadores de serviço vêm sofrendo é muito
alto. A falta de novos contratos, paralisando o fluxo e a continuidade da produção, associado
ao atraso no pagamento de compromissos anteriormente cumpridos, provoca um desequilíbrio
nas organizações fornecedoras de tal ordem que muitas demissões estão acontecendo,
culminando com o fechamento de várias unidades fabris e, no limite, com o encerramento da
atividade de produção no Brasil.
Estas empresas, que dependem de uma programação harmônica para gerir a produção,
com o desaquecimento das Operadoras, se vêem, de uma hora para outra, sem contratos e sem
qualquer perspectiva de retomada de suas atividades.
Estão reduzindo drasticamente a sua capacidade e silenciando linhas de montagem. Os
elevados investimentos que haviam realizado na modernização e expansão de seus parques
industriais se diluíram sem qualquer perspectiva de retomo pelo menos no curto prazo. A
exemplo do que também ocorre em outros países, a ociosidade e as demissões refletem o
desânimo de seus dirigentes.
É quase certo que estas empresas não tiveram, no passado, sensibilidade ou

informações para prever em seus planos estratégicos os acontecimentos que deflagraram a
situação presente. Quase certamente uma visão muito otimista mascarou os estudos
prospectivos realizados ou até mesmo, uma volúpia por lucros maiores e imediatos direcionou
as ações.
Uma avaliação prospectiva e planejamento requerem análises bem elaboradas,
calcadas em informações plausíveis e na alta sensibilidade dos estrategistas para antever
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rupturas políticas, sociais e econômicas nos ambientes interno e externo, o que não deve ter
acontecido.
Além do mais, a execução do planejamento deve vir acompanhada de um controle ágil
e flexível voltado para guinadas e correções de rumo na tentativa de reconduzir, quando
necessário, os sistemas para seus objetivos ou, no mínimo, para minimizar impactos
desfavoráveis. Este característica é que marca a diferença entre concorrentes, privilegiando as
organizações de maior sucesso.
Convergência entre Telecomunicações e Informática

geração de serviços que demandem a simultaneidade de voz, dados e
imagem tais como a integração de telefones com computadores e aplicações
que necessitem de poderosas bases de dados;
ferramentas capazes de prestar serviços específicos, agilizar a força de
vendas, estabelecer prioridades e facultar, por exemplo, a integração da
Internet com a telefonia celular e a conseqüente escuta ou envio de e-mails
por esta via, reconhecimento de voz, etc.
Usuários

Estão cada vez mais exigentes com a qualidade, com a diversidade dos serviços e com
as tarifas e, para complicar, este contexto se agrava com o cenário político brasileiro ainda
indefinido.
Residencial, Comercial e Corporativo

cliente passou não só a ter mais opções de produtos (fruto do avanço da
tecnologia ocorrer cada vez mais rápido, o que se reflete em ciclos de vida
cada vez mais curtos para produtos) como passou a ficar muito mais
exigente;
exigências por mais opções de escolha, por serviços de melhor qualidade e
por preços cada vez menores;
com a queda dos preços de DDD e DDI, resultado da competição entre
operadoras, o cliente, principalmente o residencial, tira proveito e a busca
por promoções e preços se acentua refletindo-se nos demais serviços, fixo e
móvel;
qualidade já não se constitui num diferencial único, mas sim condição
mínima necessária e esperada;
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o usuário comercial também se beneficia com a competição e a guerra de
preços e promoções, porém, em função de seu porte impõe ao operador
outros serviços diferenciados capazes de agregar valor às suas atividades;
o usuário corporativo constitui-se no melhor usuário, porém é muito mais
exigente e, na maioria das vezes, inelástico aos preços, exigindo uma outra
gama de produtos e serviços, direcionados à eficácia e à efetividade de seus
negócios bem como à maior competitividade nas suas atividades fim;
as operadoras nem sempre atendem esta demanda e acabam por direcionar
esta família de clientes para a construções de redes próprias, corporativas, já
que carecem de soluções com diferenciais competitivos para direcionar
maximizar seus resultados através da economia de tempo e dinheiro pelo
emprego de redes de comunicações eficazes;
nem sempre as operadoras estabelecem condições de equilibrar suas
estratégias com as dos clientes e com as demandas do mercado não
conseguindo implementar ações capazes de agregar de valor ao serviços
exigidos pelos clientes.
3.4.2. Cenário Mais Provável

Como síntese do processo de institucionalização das telecomunicações brasileiras e,
levando-se em consideração as várias tendências analisadas, criam-se as condições
necessárias à estruturação de um cenário exploratório para o setor, tendo como horizonte de
planejamento o ano de 2007. Nele, busca-se estabelecer um contraponto entre o setor de
telecomunicações e a conjuntura brasileira e mundial.

o

cenário, considerado como plausível e mais provável, assumindo características

mais realistas e menos idealizadas, traduz as considerações favoráveis e desfavoráveis dos
ambientes econômico, político e social, nacional e internacional e se adequa à velocidade com
que a tecnologia das telecomunicações vem se desenvolvendo.
Nele se admite que, em futuro próximo, não deverão ocorrer mudanças sensíveis nas
tendências, o que pouco contribuirá para a recuperação da economia mundial, prorrogando a
desaceleração no ciclo de desenvolvimento das instituições em geral e do setor de
telecomunicações, em particular.
No Brasil, o cenário preconiza a vitória de uma das correntes de oposição nas eleições
de 2002. Neste contexto, a ANATEL, assim como as demais agências, deverá manter as
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regras atuais, não cedendo à pressão dos credores internacionais nem aos pedidos de
flexibilização às normas estabelecidas nos contratos de concessão que vêm sendo
freqüentemente reivindicadas pelos acionistas das operadoras de telecomunicações.
Mais descolado do mundo globalizado do que a administração anterior e, portanto,
mais voltado para dentro do país, o novo governo limitará os espaços para rever e renegociar
com o capital estrangeiro alternativas visando a preservação do modelo econômico, liberal.
A ANATEL não deverá aceitar a argumentação de que as regras do jogo e os contratos
de concessão teriam sido firmados, na época da privatização das telecomunicações, em um
período extremamente favorável e de otimismo do mercado.
Nem mesmo as turbulências ambientais e as rupturas não previstas anteriormente,
seriam razões capazes de merecer a revisão ou, no mínimo, a flexibilização daquilo que foi
pactuado. Esta aceitação colocaria em cheque a própria existência do modelo adotado pela
ANATEL.
As dificuldades de ordem econômica por que passam diferentes países carregando a
reboque algumas organizações ali sediadas, envolvendo quebras e escândalos, com reflexos
no risco Brasil e no seu câmbio, fazem com que algumas operadoras de telecomunicações,
particularmente aquelas com significativa participação do capital estrangeiro estejam em crise
e, por via de conseqüência, pressionem o governo e a ANATEL por mudanças. O novo
governo não reunirá condições para reverter o processo e mudar as regras.
Este quadro é bem diferente daquele que aconteceria com uma vitória da situação, já
que esta é mais aberta à negociação com o capital estrangeiro e mais sensível à aceitação
destas pressões e à revisão das regras vigentes. Assim a vitória da oposição não permitiria
qualquer retrocesso no processo de privatização que, entende-se, já está definitivamente
consagrado.
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o novo equilíbrio de forças políticas no Congresso Nacional fará com que as pressões
internas e externas, embora muito fortes, dificilmente ganhem espaço para reverter o status
quo. A ANATEL não irá ceder às ponderações dos grupos mais fortes para mudar as regras do

jogo. A ANATEL continuará cumprindo o seu papel de poder concedente, fiscalizador e de
órgão regulador.
Os contratos de outorga e as regras ali contidas serão mantidas, fazendo com a que a
ANATE L consiga preservar sua independência em relação às forças políticas e econômicas
que atuam no mercado. A forma dura com que a ANATEL enfrentou as operadoras
licenciadas, mantendo-se, portanto, dentro das mesmas bases e obedecendo às mesmas regras
estabelecidas desde a sua criação, deverá se agravar no futuro, tomado-se mais ortodoxa e
menos flexível.
Apesar da continuidade das suas atividades, a ANATEL terá que proceder a uma
revisão e/ou atualização, no plano Geral de Metas de Universalização(PGMU) e no Plano
Geral de Metas de Qualidade (PGMQ), em função do novo equilíbrio de forças decorrente do
processo de desregulamentação setorial.
As três maiores forças atuantes na telefonia fixa continuarão a ocupar posições de
liderança, a Telefônica, em São Paulo, com o melhor mercado, a Telemar e seus dezesseis
Estados, com a maior área de atuação e a BrasilTelecom, atuando no Sul, atendendo os
mercados mais ricos.
Na telefonia móvel, contudo, tendo em vista a concorrência cada vez mais forte,
deverá acontecer um rearranjo, representado por fusões e aquisições, voltado para a
sobrevivência de empresas.
Acompanhando esta evolução, a ANATEL deverá estar atenta para que este novo
arranjo não comprometa as regras de competição, que não se direcione ao monopólio e que os
usuários não venham a ser prejudicados com acertos indevidos. O usuário será protegido do
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monopólio privado através da adoção de um. mercado mais regulado, com maiores obrigações
para as operadoras, mas com menos competição.
Neste cenário, por algum tempo, tendo em vista as dificuldades decorrentes das
descontinuidades macro-econômicas e os maciços investimentos já realizados, diferentemente
do que ocorria na época do monopólio, uma grande quantidade de terminais permanecerão
ociosos fazendo com que a oferta de serviços de telecomunicações exceda, em muito, a
demanda.
Até que a economIa se recupere, as metas estabelecidas no PASTE não serão
totalmente alcançadas e deverão sofrer uma desaceleração. A oferta irá se mantendo em ritmo
lento já que, praticamente, não existirá disponibilidade de recursos para novos investimentos.
As operadoras continuarão endividadas, além do que, o poder aquisitivo da população não
permitirá, pelo menos no curto prazo, que as classes menos favorecidas tenham acesso pleno
aos servIços.
Os usuários finais continuarão a se beneficiar das vantagens do mercado
concorrencial. As concessionárias, mesmo reclamando da baixa rentabilidade dos seus
investimentos, terão que reduzir tarifas e, conseqüentemente, transferirão, como paliativo,
alguns beneficios aos seus clientes. As operadoras prosseguirão aumentando gradualmente o
valor da assinatura residencial e reduzindo, apenas em alguns casos, o preço do impulso em
horários de tarifa reduzida.
Com a oposição eleita, comprometida com o seu Plano de Governo, a ANATEL não
poderá conceder qualquer aumento nas tarifas fazendo com que as margens de lucro das
operadoras sejam seriamente afetadas, que investimentos se reduzam e que reestruturações
organizacionais possam vir a ocorrer, tudo na tentativa, inevitável, de melhorar a escala e
reduzir custos.
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Fusões e aquisições deverão contribuir para minimizar este tipo de problema e, quando
isto não ocorrer, o resultado será, unicamente, a saída de algumas empresas do mercado.
Neste quadro, como decorrência, poucas operadoras de telefonia móvel permanecerão.
Para cobrir as despesas decorrentes de fusões e aquisições, o preço dos serviços deverá
subir buscando assegurar a rentabilidade dos investidores estrangeiros e motivar a chegada de
novos investimentos capazes de manter o modelo econômico em atividade.
As novas empresas de telefonia fixa e móvel, resultantes das fusões aquisições e
incorporações, seguirão o interesse das parcerias instaladas e criarão barreiras à entrada de
novos concorrentes. Direcionarão os investimentos para marketing com o intuito de fidelizar
clientes e fortalecer seus mercados.
A nova arquitetura de rede, proporcionada pelo cumprimento, por algumas empresas
operadoras de telefonia fixa, das metas de universalização trazendo como decorrência, a
oportunidade delas prestarem novas modalidades de serviços, faz com que as operadoras de
longa distância, Embratel e Intelig, venham a sofrer séria concorrência, acarretando a perda de
parte significativa do seu market share e a queda substancial das suas receitas.
Além disto, estas duas operadoras, por questão de sobrevivência, irão se associar ou
fundir com outras, para atuar, também, na telefonia fixa e/ou móvel já que não reuniriam
condições para investir maciçamente na construção de novas redes urbanas e em novas
facilidades. Esta estratégia será adotada já que estas empresas não possuem, também, muita
experiência para lidar com o usuário final. Com isto, o modelo concebido, de ampla
competição no setor de telefonia fixa, previsto pelos idealizadores da privatização, tende a
fracassar.
Atuando em áreas de muita competição, caso das espelhos, ou em áreas menos nobres,
em centros de pequena densidade populacional, poucos recursos e baixo tráfego, caso das
espelhinhos,
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competitivamente e remunerar adequadamente os investimentos já realizados ou ainda por
realizar.
Neste cenário, dificilmente elas terão como se manter. Deverão abandonar o mercado
ou serão absorvidas por empresas maiores já que, operacionalmente, não darão conta das suas
responsabilidades pois, além de não conseguirem obter financiamentos para os investimentos
necessários à construção das redes, estarão arcando com elevados custos de interconexão e,
em quase todas as localidades, como conseqüência, se deparando com dificuldades na
captação de novos clientes.
Até o ano de 2007 é previsto um crescimento moderado com um número de terminais
da ordem de 60 milhões sendo que, já para 2004, estes números deverão estar na casa dos 45
milhões, superando, em pouco, as metas previstas pela ANATEL.
As operadoras de longa distância, em confronto com as operadoras de telefonia fixa
local, continuarão a argüir uma postura mais firme da Agência para impedir que se] am
adotadas práticas consideradas deletérias à competição.
Estas e outras, que já se deparam com um volume elevado de inadimplências,
ameaçam abandonar o mercado caso a concorrência acabe e estas situações não sejam revistas
ou contornadas.
Tais reclamações trazem embutidas a crise mundial. Como este quadro tende a se
manter, algumas controladoras do capital de operadoras nacionais, continuarão a amargar
graves prejuízos chegando, em alguns casos, à beira da falência. Outras, simplesmente, irão
acumular sucessivos deficits operacionais.
Desfazer seus negócios no Brasil pode ser uma das alternativas que estas organizações
reservam como estratégia no caso da ocorrência deste cenário e, desta forma, poucas empresas
deverão permanecer no mercado.
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Brasil, tendo em vista o quadro macro-econômico exposto, preCIsa captar,

anualmente, mais de US$ 20 bilhões para equilibrar suas contas. Grande parte desse montante
vinha acontecendo como decorrência de investimentos realizados em telecomunicações. Este
fluxo deverá diminuir ou mesmo cessar tomando o equilíbrio mais instável, a economia
vulnerável e agravando o risco da preservação do modelo que vem sendo adotado.
Analisados os aspectos acima, a tendência, como resultado, é de que o mercado de
telefonia fixa e de longa distância se estruturará nos próximos anos em um duopólio regulado,
com apenas duas empresas nacionais associadas ao capital estrangeiro, atuando na telefonia
local e na longa distância, nacional e internacional.
Também na telefonia celular deverão acontecer retiradas, aquisições e fusões
existindo, porém, a grande probabilidade do modelo de competição triunfar, só que com um
número de empresas muito menor que o atual. O elevado número atual de operadoras (39 só
nas bandas A e B) faz com que o mercado se ressinta e várias empresas já venham
apresentando dificuldades no cumprimento de suas responsabilidades técnicas, econômicas e
operaCIOnaIs.
A diversidade é de tal ordem que a solução, também neste segmento, conduzirá,
inevitavelmente, a um enxugamento no número de competidores.
Esta tendência deverá forçar a redução nos custos, aumentando a escala do negócio.
Estudos sinalizam para um número máximo entre cinco e oito operadoras celular para cobrir
todas as áreas do país. Algumas se associarão ou farão parte dos conglomerados de empresas
operadoras de telefonia fixa e de longa distância.
Na área tecnológica, com as limitações decorrentes deste cenário, os avanços se darão
em ritmo muito lento já que o aporte de recursos para aceleração do processo será escasso ou,
mesmo, não deverá chegar. Afinal, a tecnologia vem de fora e os seus detentores não estarão
dispostos a cedê-las sem que recebam a contrapartida de fatias significativas de mercado.
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Mesmo com o futuro indefinido, novas operadoras de telefonia celular estão chegando
para competir com as já instaladas, trazendo para suas redes, tecnologias avançadas, embora
não as de última geração. A OI pertencente ao grupo Telemar, a TIM, italiana e do mesmo
modo, a Telefônica Celular, já implantaram redes com tecnologia 2,5G, capazes de operar,
entre outros, serviços de mensagens multimídia.
As redes dotadas de tecnologias mais modernas, chamadas 3G, não deverão, pelo
menos no curto prazo, até 2005, entrar em operação ou ter presença significativa no setor,
principalmente devido ao próprio mercado, ainda despreparado, desinteressado, sem recursos
para viabilizar a sua utilização e, também, devido aos elevados investimentos necessários com
retornos duvidosos.
Relativamente aos recursos humanos, o quadro de funcionários da Agência deverá ser
afetado por medidas visando a sua manutenção já que, em passado recente, ocorreu um
grande esvaziamento com a perda de seus melhores técnicos e administradores para o
mercado, colocando por terra um esforço de muitos anos.
Na área legal, é de se esperar que, em função das falhas no arcabouço jurídico, haverá
margem para que as empresas operadoras que se sintam prejudicadas, dificultem a atuação da
ANATEL, interpondo liminares e outros instrumentos que venham a bloquear o andamento
dos negócios do setor por largos períodos de tempo.
No que diz respeito aos usuários, as classes de renda menor, ou seja, os beneficiários
da universalização, mesmo contrariando as intenções políticas do novo governo, continuarão
na cadeia de inadimplência e a política de atender a todos, com preços justos acabará
comprometida. As empresas passarão a direcionar, cada vez mais, seus interesses e
investimentos, apenas para as camadas capazes de cobrir seus custos e remunerar
adequadamente seus investimentos ou seja, os segmentos mais lucrativos da sociedade.
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Ainda neste cenário, definido a partir da descontinuidade política e da ruptura com o
liberalismo, os serviços mais nobres, tais como, o de transmissão de dados e o de banda larga,
terão crescimento moderado nos centros mais desenvolvidos, nas redes corporativas e, através
de algumas poucas iniciativas, em áreas menos desenvolvidas. As classes menos favorecidas
não estarão, praticamente, em condições de entrar neste mercado que deveria ser oferecido
com tarifas dentro da sua realidade.
Finalmente, neste cenário, nos aspectos relativos à futura TV digital - DTV, só no
próximo governo será definida pela ANATEL, entre as tecnologias européia, japonesa e
americana, aquela que deverá se constituir no padrão brasileiro e, provavelmente, no padrão
único dos países do Mercosul, incluindo o Chile.
A escolha, hoje cercada por inúmeros interesses políticos e econômicos, além,
naturalmente, das vantagens técnicas, irá se circunscrever à oferta de maior escala e melhores
vantagens na negociação dos royalties bem como às melhores condições de financiamento
para fabricação dos equipamentos.
A política exterior do novo governo e o alinhamento do Brasil na comunidade
internacional, irão influenciar a decisão.
Como grande parte da dívida externa brasileira concentra-se no capital, nos fundos e
bancos americanos, pressões deverão surgir para que o padrão norte americano, para TV
digital, seja o escolhido, independentemente de qualquer outra contrapartida para implantação
do serviço e antes mesmo dos países do Mercosul se pronunciarem. O novo governo e o
legislativo não cederão às pressões e optarão pelo padrão europeu.
O Brasil, por não dominar esta tecnologia, terá que assumir o pagamento dos royalties
e dos custos na importação dos equipamentos. Com isto, no início, o preço de comercialização
da televisão digital será muito alto e apenas um segmento privilegiado da população terá
acesso a ela. Com o tempo, contudo, a tendência é de redução dos preços mas, ainda assim,
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limitado a um patamar que não faculta o acesso a maior parte da sociedade. É de se supor que
apenas 1% dos lares deverão estar atendidos pelo DTV no ano 2007.
É previsto que a produção de aparelhos receptores de TV digital, que deveria alcançar,

no total, mais de 100 milhões de unidades, não terá, no curto prazo, maior sucesso. Espera-se
não mais de 10% desta produção no ano de 2007. A implantação, por questões econômicas,
não deverá ser rápida, fazendo com que a DTV esteja presente em um número relativamente
pequeno de residências em todo o país.
Com a chegada da TV digital, surgirá, imediatamente, a possibilidade concreta das
operadoras de telefonia poderem ofertar uma ampla gama de novos serviços e que, até hoje, as
limitações tecnológicas não facultavam.
3.4.3. Cenário Idealizado

Como alternativa "otimista" ao cenário mais provável e trazendo à consideração
elementos capazes de identificar um extremo oposto, ainda plausível, no conjunto de
tendências projetadas, o cenário idealizado antevê uma conspiração favorável das forças
ambientais principalmente a partir de uma provável ruptura nas tendências negativas da
economia mundial.
No horizonte definido, os países mais desenvolvidos irão apresentar sinais de um novo
ciclo de crescimento. As telecomunicações, como setor estratégico para o desenvolvimento
das nações, irá se beneficiar deste novo momento e retomará, também, o seu processo de
crescimento, tanto no Brasil como no mundo. Crises localizadas no campo econômico,
político e social, tenderão a ser gradualmente solucionadas.
Embora ainda de forma gradual, grandes conflitos, como os da Colômbia, Oriente
Médio e Ásia, experimentarão um longo período de paz. Bolsões de crises macro-econômicas
como as do Brasil e da Argentina serão equacionadas. As grandes potências darão
continuidade aos seus programas de desarmamento e de convivência pacífica. América e
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Europa continuarão competindo no mundo globalizado porém num patamar de entendimento
no qual as relações comerciais em alto nível prevalecerão. A comunidade internacional estará
coesa e integrada no combate ao terrorismo e, apesar da liderança americana neste esforço, a
ONU exercerá influência no processo de coesão entre as diferentes nações envolvidas.
O desenvolvimento tecnológico fará parte dos programas da grande maioria dos países
sendo que, aqueles industrializados, irão mais se beneficiar da velocidade das mudanças
decorrentes deste avanço. Com isto o gap entre desenvolvidos e em desenvolvimento tenderá
a aumentar. O setor de telecomunicações será caudatário desses resultados com a aceleração
tecnológica na telefonia celular com as redes 3G, nas redes satélites de banda larga, uma
maior utilização da infra-estrutura óptica existente e uma aproveitamento mais adequado da
televisão digital.
Acompanhando a retomada da economia mundial e equacionando devidamente suas
dívidas, interna e externa, a economia brasileira passará por uma fase de relativa tranqüilidade
com o PIE, neste cenário, crescendo a taxas acima de 3,0% já a partir de 2003. Com a
expectativa de crescimento, os investidores estrangeiros voltarão gradualmente a aplicar
recursos sendo que o setor de telecomunicações, como no final da década de 90, será um dos
maiores beneficiários destes aportes.
Estes recursos aplicados prioritariamente nas fusões, aquisições e incorporações, fará
com que o número de empresas se reduza, aumentando a produtividade e criando condições
para o alcance de melhores resultados. A planta existente estará otimizada e os custos
operacionais das operadoras reduzidos, contribuindo, desta forma, para um incremento na
rentabilidade do setor.
Como decorrência, uma competição mais acirrada, porém saudável, irá acontecer, o
que resultará num processo de redução das tarifas. Tarifas menores, beneficios para os
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assinantes, maIS tráfego, menor inadimplência, realimentando o ciclo com melhores
resultados que, certamente, retomarão em forma de novos investimentos.
Tendo em vista o elenco de resultados favoráveis apresentados neste cenário, a
ociosidade de parte significativa da planta de telefonia fixa será novamente ocupada. Isto
contribuirá para um reaquecimento no tráfego telefônico e de dados e resultará num
crescimento da receita das operadoras, possibilitando novos investimentos e novas expansões.
Quando se fala nas operadoras de telefonia fixa está se tratando de organizações que
representam quase que 2/3 da receita do setor e é através delas e da sua potencialidade que se
dará a grande retomada do desenvolvimento setorial na condição de ocorrência do cenário
aqui apresentado.
O acelerado avanço na tecnologia e a realidade na aplicação de redes locais wireless
em ambientes fechados como fábricas, parques, aeroportos, shoppings centers e empresas,
propiciará uma nova forma de relacionamento das organizações com os seus clientes,
empregados e usuários através de um contato mais direto e dedicado. As operadoras,
certamente, estarão inseridas neste novo contexto.
As novas organizações, resultado das fusões e associações, diferentemente dos dias de
hoje, terão condição de oferecer aos seus usuários uma gama diversificada de produtos e
serviços, fixos, móveis, locais, longa distância, redes, dados, imagem, bem como um leque de
soluções para seus problemas de comunicação e gestão, o que contribuirá para aumentar a
escala, reduzir custos e melhorar a produtividade integrando e cristalizando tecnologias.
A telefonia de longa distância passará por um processo de reestruturação decorrente
das desregulamentação do setor e das novas associações entre empresas. Como resultado,
haverá uma maior competitividade neste serviço e apesar de um aumento no volume, uma
redução de receita e de custos significativa irá acontecer no período, diferentemente da
expectativa em relação à telefonia móvel que tenderá a crescer.
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No quadro apresentado, aos usuários de telefonia móvel, no contexto do Serviço
Móvel Pessoal (SMP), será facultado escolher suas operadoras de longa distância,
aumentando a competição.
A integração dos serviços de voz, dados e imagem que deverá acontecer até o final
deste período, possibilitará a otimização da infra-estrutura das operadoras viabilizando uma
gama de novas facilidades para os usuários. Baseada no protocolo IP, possibilitará a
unificação da telefonia fixa e/ou móvel com a comunicação de dados, multimídia, Internet e
prestação de facilidades tais como os recursos como "siga-me" ou "localiza-me".
Estima-se que as receitas com serviços baseados no protocolo IP venham a crescer
aceleradamente no período e que 60% do tráfego de longa distância em 2007 seja realizado
neste protocolo. O custo dos serviços deverá ser bem menor do que aqueles hoje prestados,
resultando, mais uma vez, em beneficios para os clientes.
Nos grandes centros, a chegada da fibra ótica, do WLL e dos satélites às residências,
será uma realidade, proporcionando novas facilidades a preços reduzidos, para os usuários,
tais como os serviços em banda larga.
Estas mesmas facilidades, quando direcionadas à organizações, propiciarão o emprego
de inúmeros serviços tais como a videoconferência, o teletrabalho, a telemedicina, a
videocolaboração, com os usuários distribuídos por diferentes localidades, próximas ou
distantes, compartilhando informações, trocando idéias, debatendo e realizando operações,
utilizando robôs, com custos bem menores e com economia de viagens e deslocamentos,
aumentando, conseqüentemente, a eficácia das corporações e maximizando seus resultados.
No decorrer deste período, projetos que no passado se apresentavam como avançados
e equacionadores de soluções para problemas complexos, deixaram de existir ou foram
desativados como, por exemplo, os sistemas de satélites mundiais, Iridium e GlobalStar que,
mesmo no final da sua vida útil se constituíram num fracasso, acarretando elevados prejuízos
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para seus patrocinadores. A solução de redes de satélites para disputar fatias do mercado de
telecomunicações e de acesso a Internet de banda larga não fica, contudo, descartada e novos
projetos, com elevados investimentos, estarão sendo desenvolvidos neste período.
Além destes, outros projetos arrojados concebidos para proporcionar soluções à
telefonia de alta capacidade, Internet em banda larga, serviços wireless e sistemas de
vigilância poderão ser implementados no período. Entre eles, os sistemas estratosféricos,
Hélios, o HALO - High Altitude Long Operation, que utilizam aviões em alta altitude (20km),
com elevada autonomia e capazes de cobrir áreas de até 150km de diâmetro e os sistemas
HAPS - High Altitude Platform Station, baseados em plataformas com balões a grandes
altitudes.
3.4.4. Ações Prováveis

Caso governos, operadoras, usuários, prestadores de serviços e demais fornecedores,
na avaliação prospectiva, optem pela prevalência do cenário apresentado como o mais
provável, um elenco de ações deverá ser implementado no sentido de aumentar a
probabilidade de que objetivos estratégicos, que constituem o cenário desejado, possam ser
alcançados.
Em resumo, o cenário em questão admite como provável a vitória da oposição nas
eleições de 2002, resultando em um crescimento modesto e lento do setor de
telecomunicações. Prioriza a redução das despesas e a busca pelo aumento da rentabilidade,
para assegurar retomo aos investimentos realizados. Como decorrência os investimentos e as
expansões serão concentrados nos segmentos que propiciem um retomo imediato.
O compromisso de universalização não teria sido cumprido, o que resulta em
dificuldades políticas sobre o desenvolvimento do setor.
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Admite um antagonismo ao liberalismo e ao modelo econômico do governo que agora
se encerra. Identifica fusões e aquisições diminuindo o número de operadoras em competição.
Prevê pequeno aumento nas tarifas e um freio na chegada de tecnologias de última geração.
É claramente um cenário de estagnação, manutenção da realidade e desenvolvimento

moderado.
Prováveis ações:
Operadoras

Saneamento das empresas buscando:
reduzir a dívida externa em moeda forte ou trocar estes empréstimos por
outros em moeda local;
reduzir as operações deficitárias ou de baixa rentabilidade;
diminuir o nível de inadimplência de seus clientes;
reduzir o nível de investimentos;
melhorar os sistemas de cobranças;
aumentar a geração de caixa;
vender os ativos;
fornecer novos serviços tais como, banda larga/internet e TV digital;
reduzir ao máximo as despesas, cortando funcionários;
incentivar o uso da telefonia para manter ou tentar um pequeno crescimento.
Mercado

maximizar os resultados e minimizar as despesas ( economia de escala)
através de fusões e aquisições;
concentrar nos serviços mais rentáveis;
aumentar atuação no mercado corporativo por ser mais rentável;
atuar através de novas empresas no mercado de voz e dados.
Investimentos

redução e crescimento mais lento no setor.

ANATEL
novas regras para o setor operar no regime de competição aberta.
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Prestadoras de Serviços

identificar nichos específicos para atuarem;
enxugar o orçamento, diminuir despesas e reduzir investimentos;
concentrar em novas tecnologias alternativas para ganhar competitividade;
priorizar o mercado corporativo;
formar parcerias com Operadoras em busca de melhores resultados.
Indústrias

reduzir custos e investimentos adaptando-se a um crescimento mais lento;
desenvolver novos produtos que agreguem mais funcionalidade e um custo
menor;
desenvolver parcerias com Operadoras para obter exclusividade no
fornecimento de produtos;
reduzir investimentos em pesqUisa e em desenvolvimento de novos
produtos;
reduzir a folha de pagamentos através do corte de pessoal;
intensificar parcerias visando aumentar a lucratividade;
transformar os financiamentos não honrados pelas operadoras em
participação nos negócios.
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CONCLUSÃO
A institucionalização das telecomunicações brasileiras não deve ser analisada
exclusivamente sob o enfoque tecnológico ou no rol, simplista, de um mero serviço público.
Merece ser avaliada pela notável relevância do seu papel e das suas posições políticas,
pela sua relevância e desempenho nas relações econômicas e pelo sentido social que envolve
a totalidade da nação brasileira.
Não cabe, igualmente, configurar a apreciação tomando em conta exclusivamente a
história recente do Brasil e nem circunscrever o seu desenvolvimento à esfera nacional.
A institucionalização do setor teve início nos primeiros momentos da ocupação do
nosso território e se estabeleceu mantendo, permanentemente em vigor, os laços que nos
ligam historicamente à comunidade internacional.
Na realidade, ela é o resultado de cinco séculos de história. No início, apenas com os
serviços postais, posteriormente com a telegrafia e a radiodifusão e a partir deste último
século, com a telefonia. Traçar o percurso dessa experiência implica na identificação dos
momentos mais significativos da história, na seleção de dados e fatos e na interpretação dos
efeitos das comunicações no processo de desenvolvimento político, econômico e social do
país, ou seja, implica trazer à análise os princípios que fundamentam a institucionalização
setorial.
O passado, determinístico, fechado, único, é infinito nas informações que detém. O
simples relato de apenas um fato poderia dar lugar a uma longa dissertação, ocupando páginas
e capítulos e, assim mesmo, não se esgotaria na sua análise. Mesmo assim, quem descreve,
polariza a análise em função da sua própria forma de entender, valorar e qualificar o
momento, os personagens e o acontecimento.
Consultando a documentação disponível, acaba-se por saber mais acerca de ricos do
que de pobres, de regiões desenvolvidas do que das não desenvolvidas, de empresas do que de
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indivíduos, de governo do que de povo, de modernos do que de antigos, de nobres do que de
plebeus. Numa dissertação termina-se por selecionar, inconscientemente, aspectos da
realidade, influenciados por preconceitos incorporados à documentação consultada e
analisada.
Na presente dissertação procuramos mInImIZar tal distorção, complementando a
pesquisa com elementos mesclados da nossa própria experiência com a de outros, tendo em
vista não o mero relato do passado em sua integridade, mas sim, os seus momentos mais
relevantes e significativos, através dos principais pontos de ruptura e quebras de tendências
que, mudando o curso do desenvolvimento da nossa história, nos auxiliam a compreender, de
forma integrada, o processo de institucionalização das telecomunicações.
O trabalho foi estruturado identificando na História do Brasil alguns períodos
significativos e, através da pesquisa, estabelecendo uma correlação e um contraponto com o
desenvolvimento das telecomunicações nestes períodos.
Na terminologia setorial, os serviços de comunicações se estabeleceram, ainda que
primitivamente, em meados do século XVI como um serviço com características primárias,
comprometido apenas com a responsabilidade de informar à Corte o que acontecia e aonde os
portugueses haviam chegado.
Esta primeira fase é aquela referente ao período colonial quando a economia se voltava
para o extrativismo e a comercialização de matérias-primas para a Europa, através de
Portugal. Os interesses geopolíticos, a ocupação dos espaços, a escravidão dos nativos e dos
africanos importados, a monocultura e o latifúndio, a catequese e a miscigenação foram
algumas das características humanas e fisiográficas do período.
As comunicações, naquela época, se processavam, então, com a finalidade de levar e
trazer mensagens ao longo dos primeiros circuitos de mercado interno, entre as comunidades
espalhadas no território bem como, enviar relatos à metrópole.
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o momento seguinte viria a acontecer a medida que o território ia sendo ocupado, que
comunidades se instalavam e que a economia embrionária se desenvolvia; as comunicações
estavam voltadas essencialmente para a grande tarefa de manter ativas as relações
interpessoais e intercomunitárias.
Este momento foi aquele que se estende da crise do sistema colonial à independência.
Não há como negar que, em nosso processo de ruptura com a metrópole portuguesa, a
transferência da família real acabou se constituindo em um fator decisivo para as
comunicações, tendo sido, inclusive, o monarca D. Pedro II o introdutor do telefone no país.
Após 1822, com a corte já no Rio de Janeiro, foram sendo derrotados os projetos de
independência alternativa, ao mesmo tempo em que a monarquia, fiadora da ordem,
conseguiu se legitimar frente às elites regionais.
De uma constelação de regiões parcialmente integradas, foi sendo forjada a nossa
identidade nacional, assim como, através da combinação de uma política emancipacionista e
de incentivo à imigração européia, foi possível uma série de avanços no sentido de aumentar a
ocupação dos espaços territoriais.
Um terceiro momento foi marcado pela transferência da Corte para o Brasil, pela
instalação da Monarquia, pela Independência e pelo desempenho durante o início da era
republicana., processo gradual, permanentemente sintonizado com o que acontecia na política,
na economia e na tecnologia, aqui e além das fronteiras e que induziram pela necessidade de
se criar e implementar, os fundamentos das telecomunicações no País.
Mesmo com a elaboração dos atos formais necessários a regulamentar as concessões e
operações, faltava trazer à mesa normas e regulamentos capazes de disciplinar a atuação
integrada dos diferente atores estabelecendo as regras de atuação voltadas à prestação dos
servIços.
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Esta fase foi aquela em que a República proclamada conduziu à descentralização das
estruturas de poder, o que ampliou as práticas de dominação coronelistas.
Nos primeiros momentos do período republicano observava-se, também, a
multiplicação de indústrias, os passos iniciais das telecomunicações, a criação de novas
empresas de telefonia e a emissão de concessões permitindo o crescimento das cidades e o
movimento para sua integração.
A crise do regime, registrado em fins da década de 20, levou a uma nova forma de
governo centralizado, destinado a enquadrar politicamente os segmentos populares e aumentar
a intervenção estatal no sistema econômico. As telecomunicações se ressentiram e a
radiodifusão serviu de suporte à propaganda governamental.
A efetividade do atendimento à demanda por serviços telefônicos só viria a acontecer
muitos anos depois, já na década de 60 e marcaria um novo período para as telecomunicações
que perdurou até o fim do monopólio estatal que conduzia o setor através da atuação da
Telebrás.
Finalmente, teve início o período recente que traduz o quadro no qual as
telecomunicações encontram-se nos dias de hoje, privatizadas e em regime de competição,
compatível com a era dos serviços que parece caracterizar o mundo atual e o sistema
contemporâneo de relações políticas e econômicas internacionais.
Esses são, em síntese, os traços gerais da institucionalização das telecomunicações no
Brasil e que a pesquisa buscou traduzir.
a) Trabalho de pesquisa histórica
No estudo da institucionalização das telecomunicações brasileiras buscou-se traçar um
amplo itinerário das etapas alcançadas sucessivamente pelo setor no Brasil, desenhando-se,
ainda que de forma simplificada, o processo de desenvolvimento histórico do Brasil,
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estabelecendo-se um contraponto com o papel que, inicialmente, as comunicações e,
posteriormente, as telecomunicações, desempenharam em cada momento.
Este trabalho buscou analisar todas as etapas das comunicações brasileiras, levando
em consideração as características populacionais, o perfil e a atuação dos principais atores,
dirigentes e dirigidos e os interesses geopolíticos que marcaram, em diferentes momentos, os
ambientes interno e externo do país.
Para uma melhor compreensão, comentários foram feitos acerca de aspectos
tecnológicos, políticos, econômicos e sociais, o interesse do Brasil na busca de nos últimos
avanços e, como exigem as telecomunicações, os compromissos assumidos através de tratados
e presença em foros multilaterais como a União Geral dos Correios, União Telegráfica
Universal, isto no final do século XIX e o Intelsat, Imarsat, União Internacional de
Telecomunicações (UIT) e a Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL) mais
recentemente.
Esta pesquisa não pretendeu abordar uma versão puramente técnica da história das
telecomunicações nem admitiu que o roteiro seguido pudesse esgotar a totalidade das
informações correlatas.
Buscou,

contudo,

defender

a

hipótese

de

que

a

institucionalização

das

telecomunicações permeia as expressões política, econômica e social do mosaico geopolítico
que enforma a história do Brasil.
Mesmo ostentando uma característica historiográfica, o estudo pretendeu estabelecer
uma lógica processual estabelecendo formas de subsidiar o leitor com informações específicas
da atividade setorial sem contudo afastá-lo da realidade histórica de cada momento.
O presente trabalho buscou integrar, através da lógica temporal, da retrospectiva,
documentos atuais, materiais históricos e literatura clássica relacionados a esta atividade. A
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análise se deu através da identificação da ocupação dos espaços territoriais e das estratégias
geopolíticas aplicadas.
O documento como um todo pretendeu oferecer ao leitor, ou ao mero observador
contemporâneo, algumas informações identificadas como relevantes no complemento de
idéias relacionadas ao desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, tanto como
partícipe da estrutura nacional como nos aspectos relacionados à inserção do País no contexto
internacional.
Por outro lado, não pretendeu enaltecer virtudes individuais mas, também, não cogitou
deixar de mencionar personalidades que atuaram e interferiram decisivamente na viabilização
das telecomunicações e na consecução da sua relevância estratégica.
A principal contribuição que se pretende prestar com esse trabalho de pesqUIsa
sistemática é trazer à discussão alguns dos principais problemas constitutivos da
institucionalização das telecomunicações, avaliar as suas implicações no desenvolvimento
nacional e o impacto de experiências anteriores - algumas delas podendo ser consideradas
pioneiras - no direcionamento de ações planejadas e na identificação de linhas de manutenção
de tendência ou de ruptura.
O modelo de estudo foi construído através de consulta à fontes de valor, à
documentação específica e à relatórios com informações quantitativas aplicados para
dimensionar e contextualizar o setor em diferentes momentos.
Tabelas analíticas e textos de instrumentos legais, Decretos, Relatórios, Pareceres e
Atos, foram transcritos com a finalidade de complementar as informações dispersas na
literatura servindo para ilustrar questões que o simples relato seria incapaz de esclarecer.
No que se refere à clássica dicotomia historio gráfica entre ruptura e continuidade no
processo histórico, o trabalho buscou fazer um balanço das tendências que puderam ser
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mantidas em diferentes momentos da história do Brasil e os inúmeros pontos de inflexão
experimentados ao longo desse processo por injunções internas e externas.
A pesquisa demonstra que, mesmo inserido no rol dos países em desenvolvimento, o
Brasil, em diferentes oportunidades, deu claras demonstrações de pioneirismo, assumindo
posições e tomando decisões de vanguarda no desenvolvimento das telecomunicações
fazendo com que, pelo menos nesta área, em diferentes momentos, pudesse se ombrear com
as nações mais desenvolvidas.
Sem representar qualquer papel relevante na área da pesquisa ou mesmo participar de
inventos e desenvolvimentos tecnológicos, através de inúmeros brasileiros, homens de visão e
determinação, o Brasil, de forma arrojada e pioneira, foi um dos precursores na adoção de
técnicas e implementação de equipamentos que fizeram com que as telecomunicações
VIessem a participar, desde a primeira hora, das atividades mais relevantes do país, não
podendo ser responsabilizadas pelo seu atraso absoluto e relativo no contexto da ordem
econômica internacional.
Uma outra apreciação que pode ser inferida a partir da leitura dessa pesquisa é a que
emula vantagens e desvantagens do papel do Estado como força unificadora de um projeto de
interesse nacional.
Estado, privatização, novamente estado e novamente privatização, dão as dimensões
dos diferentes momentos pelo qual as telecomunicações se estruturaram. Competição versus
responsabilidade

social,

eficácia versus

universalização,

indústria

nacional

versus

globalização, foram alguns dos temas discutidos ao longo da história do setor, tanto por
homens de negócios quanto pela classe política, por estadistas e por tecnocratas.
Em alguns momentos prevaleceu o ideário das corporações dos homens públicos,
idealistas, em outros, advindos de setores das elites, prevaleceu os interesses meramente
econômicos de grupos nacionais ou estrangeiros.
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b) As telecomunicações do século XVI ao século XXI
No início, nada, ou quase nada. Cartas para fazer chegar notícias e informes com o
prejuízo da demora e do grande tempo consumido. Mensageiros entre as comunidades e a
utilização das naus para comunicações entre a Corte e a colônia, definiam o quadro primitivo.
Com a criação dos Correios, teve início a sistematização do processo de comunicações
postais.
A partir das grandes invenções do século XIX viabilizou-se o emprego dos telégrafos,
permitindo a comunicação à distância, por meio de códigos e palavras.
No final do século XIX, com a invenção do telefone acelerou-se formalmente o
processo de institucionalização do setor.
Investidores

estrangeiros

associados

a

empresários

brasileiros

constituíram

companhias telefônicas. A partir de um atento acompanhamento dos progressos tecnológicos
em curso na Europa e nos Estados Unidos e numa prática ativa de atração de capitais
produtivos e de novos inventos para o País, foram surgindo as primeiras concessões para a
exploração dos serviços telefônicos e sistematizando-se um processo de desenvolvimento
ordenado.
No período republicano, gradualmente, foi sendo criada uma estrutura funcionalburocrática para o setor, com a profissionalização de administradores, técnicos e especialistas.
O Estado como controlador absoluto das atividades, atuava, sem contudo estabelecer
regras e normas capazes de organizar de forma eficaz os serviços. A demanda por serviços
telefônicos crescia, porém a capacidade de atendimento ainda não era suficiente.
Mesmo assim, o Brasil, apesar do pioneirismo na introdução dos serviços telefônicos e
na assinatura de protocolos em diversos foros relevantes como a União Telegráfica e Postal,
consórcios para a construção de cabos submarinos e organizações de defesa da propriedade
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intelectual, não consegUIa acompanhar a Europa e a América do Norte, bem maiS
desenvolvidos, no crescimento e modernização da planta telefônica.
As diferenças nos níveis de desenvolvimento, as disparidades de renda e o diferencial
de intensidade tecnológica ainda não eram muito nítidos no cenário capitalista em que se
movia o desenvolvimento do país.
Com uma estrutura econômica e social defasada, apenas o empreendedorismo de
algumas personalidades e a capacidade de identificar e assumir oportunidades fez com que o
processo adquirisse um direcionamento que, só mais a frente, iria se materializar em grandes
realizações.
Essa contradição entre teoria e prática persistiu ao longo da história das
telecomunicações brasileiras, a despeito das diferenças marcantes, extremos, entre o século
XVI e o XX, sobretudo no terreno das políticas econômicas.
A telefonia inaugurada timidamente no final do século XIX, durante a fase do
capitalismo triunfante, mas desacelerada em conseqüência de sucessivos momentos de
turbulência interna e dos desastres políticos, econômicos e sociais das duas guerras mundiais
e mais particularmente pelos fenômenos da depressão e do protecionismo dos anos 30,
somente a partir da segunda metade do século XX e com maior vigor a partir dos anos 1960, é
que passou a experimentar uma aceleração significativa.
Neste quadro, os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, sob a discreta pressão
das potências hegemônicas, "aceitaram" transferir uma parte de suas soberanias, ou melhor,
de suas competências reguladoras, em favor de uma administração concertada de alguns
setores da vida econômica, sobretudo no campo do comércio, das finanças e dos meios de
pagamentos e, particularmente, das telecomunicações, na regulação de alguns aspectos da
vida produtiva.
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Ao

longo

desse

último

século

de

atuação

institucional,

os

servIços

de

telecomunicações em sua atuação "econômica", parece ter enfrentado com relativa eficiência
os grandes desafios externos ao crescimento econômico e à projeção internacional do País,
logrando resultados positivos em termos de desempenho.
O posicionamento das telecomunicações brasileiras pode ser considerado como
bastante relevante no contexto dos países "periféricos" e certamente é muito diferente daquela
observada nos países vizinhos e mesmo na América Latina como um todo.
Pode-se dizer que este é um setor atuante, eficaz, não mais "instintivo" ou
desregulamentado como no passado. Pode ser caracterizado por um caráter "evolutivo",
encontrando-se plenamente inserido num projeto desenvolvimentista marcado por objetivos
claramente harmonizados com os requisitos da nação.
Na área das responsabilidades sociais, ainda que apresentando muitas lacunas, presta
um atendimento ao público de forma bastante razoável, em um ambiente de competição e no
cumprimento dos compromissos de universalização.
Em razão de experiências de estrangulamento experimentadas em certos períodos, o
que acarretou um novo sentido de responsabilidade da parte do Estado e de seus gestores,
agora bastante conscientes do efeitos indesejados da incômoda dependência antes existentes
em relação aos capitais estrangeiros, seguiu uma tendência mundial e optou por um processo
de privatização e admissão de parcerias externas, que se traduz no momento atual.
Apesar de serem ainda indefinidas as principais tendências evolutivas do setor, em
função, inclusive, do futuro político resultante das eleições de 2002, a presente pesquisa
sugere um cenário prospectivo sinalizando aspectos qualificados como relevantes e
traduzindo expectativas para variáveis e atores neste contexto correlacionando-os com as
expressões política, econômica, social e tecnológica, tanto no ambiente interno como externo.
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A pesquisa dá a entender que, em beneficio da consolidação institucional do setor, a
ANATEL, como instituição indispensável à preservação de uma estrutura funcionalburocrática basicamente profissionalizada, terá que funcionar sob padrões quase que
weberianos de eficiência administrativa, fiscalizando e estabelecendo as normas e regras
necessárias.

o

itinerário passado da institucionalização das telecomunicações brasileiras, pelo

ângulo da experiência histórica, ensina que, talvez, o processo de desenvolvimento deva ser,
cada vez mais, pensado em escala global e que nenhum país pode continuar a conceber suas
políticas setoriais e macroeconômicas numa perspectiva puramente nacional. Principalmente
o setor de telecomunicações que opera em rede internacional, obedece normas internacionais,
importa equipamentos e tecnologia externa e depende de parceiros estrangeiros que controlam
suas principais empresas operadoras.
O mundo do futuro pertence aos Estados naCIOnaiS. Contudo, corporações
internacionais evoluirão nas suas relações e o Brasil, que participa desse processo de
integração, deverá, em última instância, influenciar e ser influenciado, de maneira decisiva, na
maneira de se relacionar com a comunidade internacional.
Ainda que se possa concordar com o conhecido aforisma segundo o qual a História só
nos ensina que ela não nos ensina nada, a avaliação secular da institucionalização das
telecomunicações, tal como conduzida no presente trabalho, deixa certamente a impressão e
talvez mesmo a certeza, de um notável senso de continuidade na política das
telecomunicações brasileiras. Trata-se não apenas de uma espécie de gratificação intelectual
para os atuais atuantes no setor, mas também de uma pragmática fonte de inspiração para
aqueles que devem conduzir, no limiar do século XXI, os destinos do setor e do Brasil, nos
planos nacional e internacional.
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DECRETO N° 7.539 DE 15 DE NOVEMBRO DE 1879

"Concede a Charles Paul Mackie permissão para construir e explorar linhas telephonicas
nesta capital e seus subúrbios e na cidade de Nictheroy. "
''Attendendo ao que Me requereu Charles Paul Mackie, Hei por bem Conceder-lhe
permissão para construir e explorar, por si ou por meio de uma empreza, linhas telephonicas
nesta capital e seus subúrbios e na cidade de Nictheroy, ligando-as por um cabo submarino,
mediante as clausulas que com este baixam, assignadas por João Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas,
que assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 15 de Novembro
de 1879, 58° da Independência e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
Clausulas a que se refere o Decreto nO 7.539,
Desta data.
I

É concedida a Charles Paul Mackie permissão para construir e explorar, por si ou
por meio de uma empreza, linhas telephonicas na capital do Imperio e seus subúrbios e na
cidade de Nictheroy, ligando esta áquella por um cabo submarino.
11

As linhas telephonicas não serão assentadas sem aprovação prévia da Repartição
Geral dos Telegraphos, não podendo as linhas telephonicas prejudicar as communicações
telephonicas existentes na Corte e na cidade de Nictheroy, com especialidade as linhas de
segurança publica ao serviço da policia e da extinção de incêndios.
111

Se for necessarzo estabelecer-se novas linhas telephonicas do Estado, a empreza
removerá as linhas telephonicas que embaçarem aquellas.
IV
A empreza terá escriptorios centraes na Côrte e em Nictheroy em communicação com
os escriptorios de destrictos, que serão estabelecidos onde mais conveniente parecer.
Dos escriptorios de districtos partirão fios para edifícios públicos, fabricas e casas
particulares e escriptorios, comprehendidos nos districtos que quizerem utilizar-se do serviço
telephonico como assignantes.
V

Cada assignante pOSSUlra os apparelhos telephonicos necessarzos, que serão
fornecidos gratuitamente pela empreza, a qual só terá direito a cobrar uma taxa mensal ou
annual, de accôrdo com a tarifa que for estabelecida com approvação do Governo Imperial.

483

VI
No acto de organizar a empreza a tarifa a que se refere a clausula precedente,
estabelecerá igualmente as instrucções regulamentares para o serviço das linhas
telephonicas submettendo-as á approvação do Governo Imperial.
VII

A empreza serão impostas pelo Governo Imperial multas de 200$000 a 1.000$000
pelas faltas que commetter na execução do seu serviço telephonico, e pelas inobservâncias
das presentes clausulas.
VIII
A presente concessão durará dez annos, não podendo o Governo, nos primeiros cinco
annos, autorizar emprezas idênticas.
Esta restricção porém não abrange as linhas existentes ou que forem estabelecidas
para uso privado.
Palácio do Rio de Janeiro em 15 de Novembro de 1879.
João Lins Vieira de Cansansão de Sinimbú.
DECRETO N° 7.461 DE 6 DE SETEMBRO DE 1879

Concede privilégio a Frederico Allen Gower para introduzir
no Império o telephono cronometro de sua invenção
Attendendo ao que Me requereu Frederico Allen Gower e de conformidade com o
parecer do Conselheiro Procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem
Conceder-lhe privilegio por dez annos para introduzir no Imperio o novo telephono
denominado "Telephono Cronometro" que declara ter inventado; ficando dita concessão
dependente da approvação da Assembléa Geral Legislativa.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do Imperio,
Presidente do Conselho de ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido, e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de Setembro de 1879; 58° da Independência e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
João Lins Cansansão de Sinimbú.
DECRETO N° 8.065 - DE 17 DE ABRIL DE 1881.

Autoriza a - Telephone Company of Brazil- a funccionar no Imperio.
Attendendo ao que Me requereu a - Telephone Company of Brazil - devidamente
representada, e de conformidade com a Minha Immediata Resolução de 15 do corrente mez,
tomada sobre parecer da Secção dos Negócios do Imperio do Conselho de Estado exarado
em Consulta de 12 de Março próximo passado, Hei por bem Autoriza-la a funccionar
mediante as clausulas que com este baixam, assignadas por Manoel Buarque de Macedo, do
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meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Agrucultura, Commercio e
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palácio de Marianna em 17 de
Abril de 1881, 60 0 da Independência e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Buarque de Macedo.
Clausulas a que se refere o Decreto n° 8065
Desta data,
I

A companhia - Telephone of Brazil - terá um representante no Imperio com plenos
poderes para decidir de todas as contestações que se suscitarem, quer com o Governo, quer
com os particulares.
11

Todas as transacções e operações que a mesma companhia effectuar no Imperio serão
reguladas pela legislação do Brazil, e julgadas pelos seus tribunaes, sem que em tempo
algum possa ella reclamar qualquer excepção fundada em seus estatutos.
Palácio de Marianna em 17 de Abril de 1881
Manoel Buarque de Macedo.
DECRETO N° 8.453 A - DE 11 DE MARÇO DE 1882

Estabelece bases para a concessão de linhas telephonicas.
Convindo estabelecer bases geraes para a concessão de linhas telephonicas, Hei por
bem Approvar as que com este baixam assignadas por Manoel Alves de Araujo, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 11 de
março de 1882, 61 da Independencia e do Império.
0

Com a rubrica de Sua majestade o Imperador
Manoel Alves de Araujo

BASES PARA A CONCESSÃO DE LINHAS TELEPHONICAS, A QUE
SE REFERE O DECRETO N° 8.453 A DESTA DATA
I

É concedida a F. .. permissão para construir e explorar por si ou por meio de uma empreza

linhas telephonicas na Província de ...
11

O assentamento das linhas telephonicas será feito de accôrdo com a Repartição dos
Telegraphos, precedendo o seu consentimento por escripto, e não podendo o fio dessas linhas
passar por cima das linhas do Estado, de modo que por qualquer corte ou ruptura venham a
cahir sobre estas.
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111
Os fios, quer interiores quer exteriores, e os apparelhos, serão estabelecidos e

mantidos com material, á custa e á guarda do concessionário, o qual deverá obter a
autorização necessária dos proprietários cujos immoveis tiverem de receber os fios
conductores, ou de servir, de outro qualquer modo, para o uso das communicações
telephonicas.
IV

O concessionário ou a empreza autorizada removerá as sua linhas sempre que estas
embaçarem o desenvolvimento que se houver de dar ao serviço telegraphico do Estado.
V

O concessionário ou a empreza terá em cada cidade, onde se acha estabelecido o
serviço telegraphico, um escriptorio central para o qual convergirão todas as linhas que
assentar, podendo estar ser ligadas entre si, mediante accôrdo com os particulares.
VI

A rede telephonica que comprehender estabelecimentos públicos, ficará separada. Na
estação central haverá uma secção especial, na qual terminarão somente os fios da rede
telephonica que comprehender os ditos estabelecimentos públicos.
O serviço nesta secção será feito por prepostos da Directoria Geral dos Telegraphos
do Estado, retribuídos pelo concessionário.
VII

É livre o assentamento de linhas privadas que ligarem entre si prédios ou
estabelecimentos públicos ou particulares sem communicação com qualquer centro
telephonico. Poderão estas linhas ser contratadas com a emrpeza e somente ella terá o
direito de ligai-as ao escriptorio central.
VIII
O concessionário, ou a empreza que organizar, poderá estender os fios para suas
communicações sobre os tectos das casas e bem assim sobre postes fincados nas ruas e
estradas, observando as posturas municipaes e salvo a indemnização a que tiverem direito os

proprietários.
IX

A rede telephonica deveria restringir-se aos limites da cidade e dos seus arrabaldes,
salvo concessão especial por decreto imperial.
X

Será sobmettida á approvação do Governo a tabeUa das taxas que houverem de ser
cobradas pelo serviço telephonico, não devendo exceder a 20$ mensaes a contribuição dos
assignantes.
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Xl

o

concessionário fica obrigado a estabelecer gratuiatamente o serviço telephonico
entre as principaes repartições das capitães das províncias em que se fizer a concessão.
XII

Pela infracção de qualquer das presentes clausulas incorrerá o concessionário oua
empreza que o representar na multa de 200$ a 1:000$, ficando além disso sujeito ás multas
estabelecidas no regulamento dos telegraphos.
XIII

o serviço da rede telephonica será submettido á fiscalisação do Governo. Para esse
fim os prepostos da Directoria Geral dos Telegraphos terão o direito de entrar em qualquer
occasião na estação central e de proceder ahi ao exame que julguem conveniente.
XIV

A concessão durará quinze annos, durante os quaes não poderá ser autorizada
empreza idêntica dentro da mesma circumscripção.

xv
Nenhum concessionarlO poderá transferir a concessão sem ter effetivamente
realizado, pelo menos, a collocação de 50 linhas telephonicas, ligadas a uma estação central
em cada cidade.
XVI

Caducará a concessão:
1° Si o assentamento das linhas não estiver começado dentro do prazo de seis mezes,
contados da publicação do respectivo decreto.
2° Si dentro de um anno contado da mesma data não se tiver concluido o
assentamento das linhas.
3° Si for verificado o abuso de empregar-se algum dos fios para outro fim que não
seja a transmissão da voz.
4° Si depois de estabelecido o serviço for interrompido por mais de um mez, salvo
caso de força maior, a juízo do Governo.

XVII

Findo o prazo do privilegio todas as linhas exploradas pela empreza reverterão para
a Câmara Municipal do logar da concessão.
Palácio do Rio de Janeiro em 11 de março de 1882
Manoel Alves de Araújo.
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DECRETO N° 8.935 - DE 21 DE ABRIL DE 1883

Approva o Regulamento para concessão e collocação de linhas telephonicas
Convindo estabelecer novas bases para concessão e collocação de linhas telephonicas Hei
por bem Approvar o Regulamento, que com este baixa, assignado por Henrique d'Avila, do
Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Abril de 1883, 62 o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador

Henrique d'Avila
"ACTO DO GOVERNO PROVISORIO DA REPUBLICA, TRANSFERINDO PARA A
MUNICIPALIDADE A SUPERINTENDENCIA DESSE SERVIÇO
DECRETO N° 199 DE 6 DE FEVEREIRO
DE 1890

TRANSFERE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA CAPITAL FEDERAL DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL OS SERVIÇOS RELATIVOS As LINHAS DE CARRIS
URBANOS E TELEPHONICAS, COMPREHENDIDAS NA AREA DO RESPECTIVO
MUNICIPIO E SEU TERMO.
O Generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da
República dos Estados Unidos do Brasil, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da
nação, decreta:

Art. 1° - Compete á Administração Municipal da Capital Federal da Republica dos
Estados Unidos do Brasil prover sobre os serviços relativos ás Linhas de Carris Urbanos e Telephonicas, comprehendidas na área do respectivo Municipio e seu Termo.
Art. ]O - Serão, de ora em deante, exercidas pela referida Administração os direitos do
Governo provenientes dos contractos em vigor, concernentes aos alludidos serviços.
O Cidadão Francisco Glycerio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o faça executar.

Sala das Sessões do Governo Provisorio, a 6 de Fevereiro de 1890, 2° - da Republica.
Manoel Deodoro da FonsecaFrancisco Glycerio. "
DECRETO N° 889 - DE 18 DE OUTUBRO DE 1890

Concede autorização ao cidadão inglez Sydney Martin Simonsen para estabelecer uma linha
telephonica entre esta Capital e a de S.Paulo.
O chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
constituído pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, considerando que é de grande
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vantagem o projecto que apresentou o cidadão inglez Sydney Martin Simonsen de ligar esta
Capital á de S.Paulo, seguindo o percurso das Estradas de Ferro Central do Brasil entre
S.Paulo e Rio de Janeiro, por meio de linhas telephonicas, resolve conceder ao mesmo
cidadão autorização para estabelecer uma linha telephonica que satisfaça áquellas
condições, mediante as clausulas abaixo especificadas, tendo o concessionário também o
direito de construir centros telephonicos em todas as cidades e logares de maior população,
por onde seguir a linha entre os pontos terminaes ficando, porem ao Governo o direito de
fiscalizar esta concessão do modo que entender conveniente.

o Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Instrucção Publica, Correios e
Telegraphos assim o faça executar.
Palácio do Governo Provisório, 18 de outubro de 1890; 2° da Republica.
MANOEL DEODORO DA FONSECA
Benjamin Constante Botelho de Magalhães
Clausulas a que se refere o Decreto nO 889 desta data.
I

O prazo da concessão é de 15 annos.
11

O concessionário ou companhia pagará ao Estado Federal 10% da renda bruta da
companhia ou empreza.
111

O Governo Federal poderá, em qualquer tempo dentro do prazo da concessão,
proceder ao resgate da companhia ou empreza.
IV
A importância do resgate será paga em apólices da divida publica que produzam
juros equivalente á receita media annual da companhia ou empreza nos cinco annos
anteriores à data do resgate, ou somente dos annos anteriores, si este tiver logar antes do
primeiro quinquennio.
V

O concessionarlO sujeitar-se-há ás prescnpçoes do regulamento approvado por
decreto nO 8935 de 21 de abril de 1883.
VI
A concessão caducará si dentro de seis mezes não forem começadas as obras.
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Capital Federal, 18 de outubro de 1890
Benjamin Constant Botelho de Magalhães
DECRETO N° 936 DE 24 DE OUTUBRO DE 1890

Concede ao engenheiro civil Joaquim da Costa Chaves Faria autorização para o
estabelecimento de communicações telephonicas entre esta Capital e as cidades de Petrópolis
e Nictheroy.

o

Chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
constiuido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, considerando que é de grande
vantagem o projecto que apresentou o engenheiro civil Joaquim da Costa Chaves Faria, de
estabelecer uma rêde telephonica na cidade de Petrópolis, ligando-a por linhas telephonicas
entre esta Capital e a cidade de Nictheroy, resolve conceder ao mesmo engenheiro
autorização para o estabelecimento de linhas telephonicas que satisfaçam as condições
acima citadas, mediante as clausulas abaixo especificadas:
1~

O prazo Maximo da concessão será de 15 annos.
r O concessionario ou empreza que organizar pagará ao Estado Federal 10% da
renda liquida.
3~ No caso de querer o Governo Federal proceder ao resgate da companhia, ou
empreza o pagamento será effectuado em apolices da divida publica, que produzam juros
equivalentes á renda média annual da companhia, nos cinco annos anteriores á data do
resgate, ou somente dos annos anteriores, si este tiver logar antes do primeiro qüinqüênio.
4~ O Governo Federal fiscalizará a companhia como entender.
5~ A presente concessão caducará si dentro de dous mezes não forem começadas as
obras.
O Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Instrucção Publica, Correios e
Telegraphos, assim o faça executar.

Palacio do Governo Provisorio, 24 de outubro de 1890; 2° da Republica.
MANOEL DEODORO DA FONSECA
Benjamin Constant Botelho de Magalhães
"DECRETO N° 49 DE 8 DE JANEIRO DE 1897"

"CONSIDERA CADUCA A CONCESSÃO FEITA A EMPREZA DE OBRAS PUBLICAS NO
BRASIL PARA O SERVIÇO TELEPHONICO NESTA CAPITAL E SUBURBIOS.
O prefeito do Districto Federal:

Considerando o estado de desorganisação a que chegou o serviço Telephonico desta
capital, cuja exploração foi contractada com a Empreza de Obras Publicas no Brasil, a 26 de
Março de 1890;
Considerando ainda que não foi cumprido o § 1 ° da clausula 2 r do respectivo
contrato, decreta:
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Art. Unico - É declarada caduca a concessão feita á Empreza de Obras Publicas no
Brasil, para exploração e execução do Serviço Telephonico desta Capital e seus Suburbios.
Districto Federal, 8 de Janeiro de 1897, 9° da Republica.
Dr. Francisco Furquim Werneck de Almeida.
DECRETO N° 7.908 DE 17 DE MARÇO DE 1910

Concede autorização á "Interurban Telephone Company of Brazil" para
funccionar na Republica

O presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo ao que requereu
a Interurban Telephone Company of Brazil, devidamente representada, decreta:
Artigo unico. É concedida autorização á Interurban Telephone Company of Brazil
para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a
esta acompanham assignadas pelo ministro de Estado da Agricultura, Industria e Commercio
e ficando a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação
em vigor.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1910, 89° da Independencia e 22° da Republica.
NILO PEÇANHA
Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda
Clausulas que acompanham o decreto n° 7.908, desta data
I

A Interurban Telephone Company of Brazil é obrigada a ter um representante no Brazil com
plenos e ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se
suscitarem quer como Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber
citação inicial pela companhia.
11

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente ás respectivas leis e
regulamentos e á jurisdição de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer excepção fundada em seus
estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente á execução das obras ou serviços que elles se referem.
111

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia
tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-Ihe-ha cassada a autorização para funccionar
na Republica, si infringir esta clausula.
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IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do principio de achar-se a
companhia sujeita ás disposições do direito nacional que regem as sociedades anonymas.
V

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja comminada pena
especial será punida com a multa de 1:000$ a 5:000$ e, no caso de reincidencia, pela
cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1910.
Rodolfo Miranda
DECRETO N° 11.500 - DE 23 DE FEVEREIRO DE 1915

Concede autorização á Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company,
para funccionar na Republica.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo ao que requereu
a Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company, sociedade anonyma, com séde em
Toronto, Dominio do Canadá, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. É concedita autorização á Rio de Janeiro and São Paulo Telephone
Company, para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou, mediante as
clausulas que este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Negocios da
Agricultura, Industria e Commercio, ficando, porém a mesma companhia obrigada a cumprir
as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica
WENCESLA U BRAZ P. GOMES
João Pandiá Calogeras
Clausulas que acompanham o decreto nO 11.500, desta data
I

A Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company é obrigada a ter um
representante geral no Brazil com plenos e ilimitados poderes para tratar e definitivamente
resolver as questões que se suscitarem quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pela companhia.
11

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente ás respectivas leis e
regulamentos e á jurisdicção de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum possa a referida companhia reclamar qualquer excepção fundada em seus
estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente á execução das obras ou serviços a que elles se referem.
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Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia
tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-Ihe-ha cassada a autorização para funccionar na Republica se infringir esta
clausula.
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do principio de achar-se a
companhia sujeita ás disposições de direito que regem as sociedades anonymas.
V

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja comminada pena
especial será punida com a multa de 1:000$ a 5:000$, e, no caso de reincidencia, com a
cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1915.
João Pandiá Calogeras.
DECRETO N° 19.883. DE 17 DE ABRIL DE 1931

Regula a exploração dos serviços telephonicos
interestaduaes e internacionaes

o Chefe do Governo Provisorio da Republica dos estados Unidos do Brasil, usando
da attribuição que lhe confere o art. 1° do decreto nO 18.398, de 11 de novembro de 1930,
decreta:
At. 1 ° Os serviços telephonicos interestaduaes e internacionaes só poderão ser
explorados mediante permissão do Governo Federal.
Paragrapho unico. Para os effeitos deste decreto, considera-se serviço telephonico
toda e qualquer communicação transmittida verbalmente, atravez de apparelhos ligados por
fios conductores.
Si a communicação assim transmitida for recebida ou levada a terceiros
graphicamente e mediante remuneração, perderá o caracter de serviço telephonico, sendo
considerada para todos os effeitos, serviço telegraphico e devendo como tal ser regulado.
Art. 2° As ligações interestaduaes das rêdes telephonicas de concessão municipal ou
estadual só poderão ser feitas mediante prévia approvação das respectivas plantas pelo
Ministerio da Viação e Obras Publicas.
Art. 3° As ligações das rêdes telephonicas brasileiras, de concessão municipal ou
estadual, com as existentes nos paizes limitrophes atravez da fronteira, por meio de cabos
aereos subterraneos ou sub-jluviais, dependerão de permissão do Governo Federal, a qual só
se tornará exequivel si fôr concedida pelo Governo do paiz limitrophe permissão para o
mesmofim.
Art. 4° Para execução de serviços telephonicos internacionaes e transoceanicos, o
Governo Federal poderá conceder permissão a emprezas nacionaes ou estrangeiras para
aterrarem cabos telephonicos submarinos em determinados pontos do litoral do Brasil, afim
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de explorarem esse serviço internacional em connexão ou conjugada mente com as rêdes
telephonicas existentes no paiz.
Art. 5° As emprezas que tiverem permissão para explorar o serviço radio telephonico
internacional poderão tambem executaI-o em connexão ou conjugadamente com as rêdes
telephonicas existentes no paiz mediante autorização expressa do Governo Federal.
Art. 6° Será expedido regulamento fixando as condições a observar na exploração dos
serviços telephonicos interestaduaes e internacionaes.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1931; 110° da Independencia e 43° da Republica
GETULIO VARGAS
José Americo de Almeida
DECRETO-LEI N° 5.144, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1942

Estabelece normas para o exercício, pelos Estados do poder de
legislar sôbre comunicações telefônicas e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180
da Constituição,
Decreta:
Artigo 1° - Ao exercerem o poder de legislar sôbre o serviço de comunicações
telefônicas nos respectivos territórios, com fiscalização e revisão de tarifas, os Estados,
ressalvada a competência da União, obedecerão às disposições dêste decreto-lei.
Artigo 2° - Nenhuma concessão de serviço telefônico poderá ser outorgada:
a) sem que se estabeleça seguro processo de verificação do capital efetivamente
empregado na sua montagem e custeio;
b) sem que por via da tarifa se assegure a sua conservação e renovação, bem como a
amortização do seu capital, para efeito de resgate ou reversão;
c) sem que se regulem os casos de revisão de tarifas, a fiscalização de sua execução e
sua contabilidade.
Artigo 3° - O capital reconhecido deverá ser, em moeda nacional, e relativo às
inversões que se fizerem em função permanente e exclusiva do serviço.
Parágrafo único - A retribuição do capital reconhecido não poderá exceder a 12%.
Artigo 4° - Sempre que a segurança nacional o exija; sempre que se verifiquem
paralisação, interrupção total ou parcial do serviço; ou sempre que haja recusa de prestação
de serviço ou do tráfego mútuo, salvo o direito de intervenção do Govêrno Federal no
primeiro caso, poderá o Govêrno Estadual designar preposto ou prepostos seus que
fiscalizem diretamente o serviço de comunicações telefônicas, interferindo em tôdas as
operações necessárias, ou mesmo que assumam a direção do serviço e a custódia de todo o
acêrvo da empresa.
Parágrafo único - A decretação da direção do serviço e custódia do acêrvo será de
competência do Governo Estadual.
Artigo 5° - Os danos emergentes das medidas mencionadas no artigo anterior, se os
houver, serão verificadas administrativamente.
Parágrafo único - Fica salvo aos prejudicados recorrer ao poder judiciário
exclusivamente para os efeitos da satisfação dos referidos danos, não se podendo,
judicialmente, porém, impedir ou cassar aquelas medidas administrativas.
Artigo 6° - Sem prévia e expressa autorização dos poderes competentes, estaduais ou
municipais, competência esta que a lei estadual determinará, quer se trate de concessão ou
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contrato vigente ou findo, quer não haja concessão ou contrato, nenhum aumento de tarifas
de serviço telefônico será feito.

§ 1° - Demonstrado perante o poder competente, e a juizo dês te, o regime deficitário
do serviço, poderá ser autorizado o aumento de tarifas, por prazo não excedente a um ano,
prorrogável por período igual até que por lei federal seja regulado o assunto.
§ r - Justificada perante o poder competente, e a juízo dêste, a sua necessidade,
poderá ser autorizada a extensão da linhas ou o melhoramento do serviço, mediante tomada
parcial das respectivas contas.
Artigo 7° - São declarados insubsistentes todos os aumentos de tarifas que os
exploradores, concessionários, permissionários ou contratantes de serviço telefônico hajam
feito a partir de 10 de novembro de 1937, tendo em vista o disposto no artigo 147 da
Constituição.
Parágrafo único - As tarifas serão as que vigorarem antes da data referida neste
artigo com os aumentos autorizados por fôrça de lei ou contrato.
Artigo 8° - A não sujeição do explorador, concessionário, permissionário ou
contratante do serviço telefônico, com contrato vigente ou findo, ou sem contrato, às tarifas
mantidas na forma do artigo anterior; ou a sua recusa à prestação ou continuidade do
serviço, ou seu abandono, além das medidas e penalidades legais e regulamentares, o
obrigará a juízo do poder competente:
a) à reparação civil do dano; b) à revogação de todos os favores fiscais e
administrativos; c) à tributação pela ocupação das vias públicas, que o poder
público decretar.
Artigo 9° - A lei estadual ficará condicionada à aprovação do Presidente da República, nos
têrmos do artigo 32, IL do decreto-lei nO 1.202, de 8 de abril de 1939.
Artigo 10° - Êste decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1942, 121° da Independência e 54° da República.
GETULIO VARGAS
Alexandre Marcondes Filho
João de Mendonça Lima
DECRETO N° 40.439 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1956

Concede nacionalização à sociedade Anônima Brazilian Telephone
Company, sob denominação de Companhia Telefônica Brasileira.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso L
da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei nO 2.627, de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. É concedida nacionalização à sociedade anônima Brazilian Telephone
Company, com sede na cidade de Toronto, Província de Ontário, Canadá, autorizada a
funcionar na República pelos Decretos ns. 11.500, de 23 e fevereiro de 1915; 13.722, de 13
de agosto de 1919; 16.222, de 28 de novembro de 1923; 17.116 de 11 de novembro de 1925;
25.091, de 14 de junho de 1948; 30.346, de 28 de dezembro de 1951 e 36.961, de 28 de
fevereiro de 1955, sob a denominação, porém de Companhia Telefônica Brasileira, tendo em
vista a transferência de sua sede para o Brasil, consoante resolução tomada e aprovada em
Assembléia Geral Extraordinária de seus acionistas, realizada a 6 de julho de 1956, com os
estatutos sociais que apresentou, devidamente adaptados à lei brasileira e com o capital
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integralizado na importância de Cr$ 2.755.800.000,00 (dois bilhões, setecentos e cinqüenta e
cinco milhões e oitocentos mil cruzeiros), dividido em 13.779.000 ações ordinárias,
nominativas ou ao portador, à escolha do acionista, do valor unitário de Cr$ 200,00
(duzentos cruzeiros), e por terem sido aceitas as condições julgadas convenientes à defesa
dos interêsses nacionais, de acôrdo com o art. 71, parágrafos 2° e 3°, do referido Decreto-lei
nO 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Rio de Janeiro, em 28 de novembro de 1956; 135° da Independência e 68° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Parsifal Barroso.
LEI N° 3.683 DE 9 DE DEZEMBRO DE 1959

Concede isenção de direitos para importação de peças
e materiais destinados á fabricação, no país,
de centrais telefônicas automáticas para serviços públicos.
O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1 ° É concedida pelo prazo de 5 anos, a contar da publicação desta lei, isenção
dos impostos de importação e de consumo, para a importação, por emprêsas industriais
instaladas no Brasil, do equipamento industrial, das peças complementares e dos materiais
especificos, sem similar registrado, destinados à fabricação, no país, de centrais telefônicas
automáticas.
Art. 2° Fica revogada a isenção concedida no item XXVL da Lei número 411, de 29 de
setembro de 1948.
Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1959; 138° da Independência e 71 ° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
S. Paes de Almeida
DECRETO N° 50.666 - DE 30 DE MAIO DE 1961

Cria o Conselho de Telecomunicações e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item L
da Constituição, decreta:

Art. 1 ° Fica criado, diretamente subordinado ao Presidente da República, o Conselho
Nacional de Telecomunicações (CNT), cuja composição, finalidade e atribuições são fixadas
no presente decreto.
Da Finalidade
Art.

]O

O Conselho Nacional de Telecomunicações tem por finalidade:
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a) Estudar e definir o problema nacional de Telecomunicações e suas ligações no
âmbito internacional, assessorando o Presidente da República na fixação da Política de
Telecomunicações.
b) Rever, coordenar e propor legislação sôbre Telecomunicações e seus órgãos de
planejamento, execução e contrôle devendo apresentar dentro de três meses após sua
instalação anteprojeto do Código Nacional de Telecomunicações e, dentro de seis meses,
anteprojeto de lei complementar sôbre radiodifusão.
c) Delinear os grandes troncos do Sistema Nacional de Telecomunicações,
enunciando seus principais componentes e diretrizes gerais de exploração.
d) coordenar e fomentar a indústria brasileira de telecomunicações e o ensino técnico
profissional.
Da Constituição
Art. 3° O Conselho Nacional de Telecomunicações será constituido de um órgão
Deliberativo e de um Órgão Executivo.
§ 1 ° O Órgão deliberativo será constituido de um Presidente e oito Conselheiros.
§ 2° O órgão Executivo será constituido de um Departamento Executivo, com tantas
Divisões quantas o Órgão Deliberativo resolva criar.
§ 3° O Presidente e os Conselheiros serão de livre escolha do Presidente da
República, dentre cidadãos brasileiros de ilibada reputação e notórios conheicmentos sôbre
assuntos jurídicos, econômicos e técnicos ligados a telecomunicações. Cada Conselheiro terá
um suplente, nomeado nas mesmas condições.
§ 4° O Diretor do Departamento Executivo será nomeado pelo Presidente da
República, por indicação do Presidente do Conselho.
§ 5° O Regimento Interno do Conselho deverá prever um Gabinete para sua
presidência.
Art. 4° os Conselheiros terão mandato de um ano, podendo ser reconduzidos por
períodos iguais, até a promulgação da lei que der constituição definitiva ao Conselho.
Art. 5° Nenhum membro do Conselho ou servidor que no mesmo tenha exercício,
poderá fazer parte como técnico, consultor, acionista, cotista, debenturista, sócio ou
assalariado, de qualquer emprêsa, companhia ou sociedade que tenha por objetivo comercial
e telecomunicação, nem tampouco ter qualquer interesse direto na mnufatura ou venda de
material de telecomunicação.
Disposições Gerais
Art. 6° As decisões do Órgão Deliberativo só poderão ser tomadas pela maioria
absoluta de seus membros.
Art. 7° O pessoal do Órgão Executivo inclusive seu Diretor, será requisitado entre os
servidores civis ou militares da União, em regime de tempo integral, e terá suas atribuições
especificadas no Regimento Interno do Conselho.
Art. 8° O exercício de função do Conselho será considerado como serviço relevante.
Parágrafo único. Ficam incluidas nos dispositivos do art. 1° do Decreto 30.955, de 7
dejunho de 1952, quaisquer funções no Conselho nacional de Telecomunicações.
Art. 9° O Conselho terá como sede a Capital da República.
Parágrafo único. A sede provisória da CNT será a cidade do Rio de Janeiro - GB
Disposições Transitórias
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Art. 10° O Conselho, dentro de trinta dias após sua instalação, deverá aprovar seu
Regimento interno,
Art. 11 ° O Conselho, dentro de 45 dias após sua instalação, deverá preparar e
submeter a aprovação do Presidente da República minuta de Decreto fixando normas para o
trato, encaminhamento e coordenação dos assuntos ora da alãda do MVOP, CTR e DCr
Art. 12° o Gabinete Civil da Presidência da República se incumbirá de fornecer os
recursos que o Presidente do conselho requisitar para sua instalação, manutenção e
funcionamento.
Disposições Finais
Art. 13° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Brasília, em 30 de maio de 1961,140° da Independência e 73° da República.
JÂNIO QUADROS
Oscar Pedroso Horta
Clóvis Pestana
DECRETO N° 640 DE 2 DE MARÇO DE 1962

"O Presidente do Conselho de Ministros, usando da atribuição que lhe confere o Art.
18, item IIL do Ato Adicional à Constituição federal.
Considerando que a grave crise de telecomunicações está afetando a boa marcha dos
negócios públicos, a segurança nacional e a normalidade do desenvolvimento econômico do
País;
Considerando que tal crise tende a aprofundar-se, por deficiência das emprêsas
privadas que executam o serviço, e, principalmente, pela falta de flexibilidade dos processos
de financiamento ao seu alcance, que possam ser utilizados sem maiores embargos dos
usuários e da própria opinião pública.
Considerando que o Congresso Nacional,e m projetos que examina, já reconheceu a
magnitude do problema e o seu interêsse nacional, e que normas mais precisas estão em
curso para disciplinar o assunto;
Considerando que se impõe, por tudo isso, preservar os serviços existentes e estimular
o seu desenvolvimento par que seja possível a implantação no menor prazo, de um plano de
telecomunicações, estruturado na base de diretrizes nacionais orgânicas, já em fase final de
elaboração.
Decreta:
Art. 1 ° - Os serviços de telecomunicações, para todos os efeitos legais, são
considerados indústria básica, de interesse para o fomento da economia do país e de
relevante significação para a segurança nacional
§ 1 ° - O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico fica autorizado a incluir
entre suas operações prioritárias as que visam ao desenvolvimento e reaparelhamento dessa
indústria.
§ 2° - Para o fim mencionado no parágrafo anterior, o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico poderá adquirir títulos ou ações de emprêsas concessionárias,
ou se sub-rogar nos direitos dos emitidos em seu favor, bem como adotar outras providências
de caráter bancário.
§ 3° - Sempre que se tratar de financiamento ou investimento resultante de
provocação do Govêrno, por iniciativa do presidente do Conselho de ministros, o Banco
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Nacional do Desenvolvimento Econômico poderá, inclusive, agir na qualidade que lhe é
atribuída pelo Art. 8° da Lei nO 1.628, de 20 dejunho de 1952.
Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, em 2 de março de 1962, 141° da Independência e 74° da RepúblicaTancredo Neves, Alfredo Nasser, Válter Moreira Sales, Virgílio Távora, Ângelo Nolasco de
Almeida, João de Segadas Viana, Clóvis M. Travassos e Ulisses Guimarães".
DECRETO N° 790 DE 27 DE MARÇO DE 1962

Dispõe sôbre providências necessárias à disciplina e
à melhoria dos serviços telefonicos interestaduais.

o Presidente do Conselho de Ministros, usando das atribuições que lhe conferem o
art. 18, inciso 111 do Ato Adicional à Constituição Federal e o art. 99 da Lei nO 3.089, de 8 de
janeiro de 1916.
Considerando que o art. 5° inciso XI! da Constituição Federal deferiu à União
competência para explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão, entre outros,
os serviços de telefones interestaduais;
Considerando que o art. 99 da Lei nO 3.089, de 8 de janeiro de 1916, autorizou o
Govêrno a permitir ligações telefônicas interestaduais, mediante providências que assegurem
o regular e perfeito funcionamento das comunicações;
Considerando que, pela natureza interdependente do serviço telefônico as deficiências
das rêdes interestaduais e intramunicipais tornam irregular e imperfeito o funcionamento das
comunicações interestaduais;
Considerando que, pela importância cada vez maior que assumem as comunicações
interestaduais, a União não pode continuar omissa na solução de um problema que afeta a
segurança nacional:
Decreta:
Artigo 1 ° São considerados interestaduais, para os devidos efeitos legais e
regulamentares, os serviços telefônicos que realizem ou efetivem comunicações entre dois ou
mais Estados ou que, operando em mais de um Estado, pertençam ou estejam sob contrôle de
uma mesma emprêsa concessionãria.
Artigo 2° - O desmembramento ou a separação de bens, serviços ou patrimonio, no
todo ou em parte, de qualquer emprêsa concessionária de serviços de telecomunicações que
os explore em mais de um Estado não se efetivará, ainda que para fins de desapropriação ou
encampação, sem prévia audiência do Ministério da Aviação e Obras Públicas, que antes de
autorizar a operação, ouvirá todos os poderes concedentes interessados, estaduais ou
municipais.
Parágrafo único.na hipótese dês te artigo, será, sempre solicitado o parecer do
Conselho de Segurança Nacional.
Art. 3° - As Empresas de que cogita o presente decreto passarão a ser fiscalizadas
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, sem prejuízo da fiscalização que já é exercida,
atualmente pelos poderes concedentes estaduais e municipais.
Art. 4° - As emprêsas autorizadas pelo Govêrno Federal a operar serviços telefônicos
interestaduais, nos têrmos do art. 99 da lei nO 3.089, de 8 de janeiro de 1916, cobrarão de
todos os usuários do serviço local ou interurbano ligado à rêde de serviço interestadual,
além das tarifas vigêntes ou que vierem a ser fixadas pelos poderes concedentes estaduais ou
municipais, uma tarifa especial de serviço estadual.
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Art. 5° - A tarifa de que trata o artigo anterior será estabelecida em portaria do
Ministro da Viação e Obras Públicas, expedida a requerimento em função dos planos de
expansão do serviço e das necessidades da emprêsa, consideradas as condições de cada uma
das concessões estaduais e tendo em vista, tanto quanto possivel, a unificação das tarigas
globais a serem pagas pelos usuários, nas áreas em que operar a emprêsa.
Artigo 6° - O produto de tarifa especial cobrada pela emprêsa será depositado
mensalmente no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, à ordem do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Artigo 7° O O Ministro da Viação e Obras Públicas baixará as instruções que se
fizerem necessárias para assegurar a perfeita execução dêste decreto e a definição do sistema
de tarifas interestaduais e de aplicação das mesmas, inclusive no que respeita ao
levantamento das quantias depositadas.
Artigo 8° - Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, em 27 de março de 1962,141° da Independência e 74° da República.
TANCREDO NEVES
Virgílio Távora
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DECRETO N° 1.027 DE 18 DE MAIO DE 1962

Complementa o Decreto nO 814, de 31 de março de 1962, aprovando
instruções reguladoras da concessão de prioridade
para instalação de telefones.

o Presidente do Conselho de Ministros, usando da atribuição que lhe confere o art.
18 n° III do Ato Adicional à Constituição Federal, decreta:
Art. 1 ° - Ficam aprovadas as "Instruções reguladoras da concessão de prioridade
para instalação de telefones" que com êste baixam, assinadas pelo General da Divisão
Amaury Kruel, Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional
Art. 2° - A concessão de prioridade telefônica é atribuida ao Interventor nos serviços
da Companhia Tlefônica Brasileira.
Art. 3° Êste decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições vigentes sôbre a concessão de prioridades telefônicas.
Brasília, 18 de maio de 1962. 141 ° da Independência e 74° da República.
TANCREDO NEVES
Virgilio Távora
INSTRUÇÕES REGULADORAS DA CONCESSÃO DE PRIORIDADE
PARA INSTALAÇA-O DE TELEFONE.
1. A instalação de novos telefones e as mudanças deverão ser feitas de acôrdo com a
ordem cronológica dos pedidos, dentro de cada estação e de cada área de distribuição de
cabos, salvo havendo prioridade concedida na forma destas instruções.
2. Poderão gozar de prioridade:
a)
as repartições públicas
b)
os estabelecimentos hospitalares e os médicos
c)
escolas, orfanatos e asilos
d)
jornais, estações de rádio e televisão
e)
autoridades civis e militares
j)
estabelecimentos industriais e comerciais, considerados de interêsse
público a juízo do Interventor.
g)
outros casos de incontestável interêsse público ou de absoluta fôrça
maior, que, à juizo do Interventor, justifique a concessão de prioridade.
3. Para o disposto nestas instruções as autarquias, sociedades de economia mista,
representações diplomáticas e consulares estrangeiras, serão equiparadas as repartições
públicas.
4. Os pedidos de mudança para área de outra estação ou de outro cabo, terão
preferência sobre as novas instalações. Quando haja pedido de mudançcas acumulados, para
cada cinco mudanças atendidas, atender-se-á um instalação nova com prioridade. Em casos
excepcionais e de incontestável interêsse público, caberã ao Interventor deixar de obedecer a
essa proporção.
5. Se a excassez de telefones tornar difícil o atendimento de todos os pedidos para as
quais tenham sido considerados prioridades, poderá o interventor dispor sobre a ordem em
que êstes devam ser atendidos.
6. Não se fará nova instalação onde já existe telefone, salvo motivo de comprovada
necessidade à juizo do Interventor.
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7. O assinante de telefone que pedir o desligamento provisório do mesmo, por motivo

de ausência temporária, terá sua situação enquadrada à dos pedidos de mudança, quando
venha a pedir a religação.
8. As transferências de responsabilidade de assinatura só se farão mediante
autorização do assinante primitivo ou quanto êste tenha abandonado o local por mais de seis
meses e o pretendente à transferência demonstre vir usando o telefone desde então. Em caso
de falecimento a transferência se fará para os parentes ou herdeiros, cabendo à autoridade
judiciária dirimir os conflitos acaso surgidos.
9. As dúvidas suscitadas por estas Instruções ou casos omissos, serão resolvidos pelo
Interventor.
Brasília, 18 de maio de 1962.
General de Divisão Amaury Kruel
Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional
DECRETO N° 52.026 DE 20 DE MAIO DE 1963

Aprova o Regulamento Geral para execução da Lei nO 4.117,
de 27 de agosto de 1962
CAPÍTULO 11
DOS ESTADOS E TERRITÓRIOS
Art. 8° Compete aos Estados e Territórios Federais:
I - Explorar diretamente ou mediante concessão o serviço de telefonia intermunicipal,
dentro dos limites do seu respectivo território, obedecidos Plano Nacional de
Telecomunicações, este Regulamento, o Regulamento Especifico de Telefonia e as normas
gerais fixadas pelo CONTEL.
11 - Executar, sob sua direta administração a responsabilidade, dentro dos limites do
seu respectivo território, exclusivamente para as comunicações oficiais, o serviço de
telegrafia limitado interior mediante permissão do Govêrno Federal.
111 - Explorar sem exclusividade e mediante concessão ou permissão do Govêrno
Federal os serviços de radiodifusão.
CAPÍTULO 111
DOS MUNICÍPIOS
Art. 9° Compete aos Municípios:
I - Explorar diretamente ou mediante concessão o serviço de telefonia, dentro dos
limites de seu respectivo território, obedecidos o Plano Nacional de Telecomunicações, êste
Regulamento, o Regulamento Especifico de Telefonia e as normas fixadas pelo CONTEL.
11 - Explorar, sem exclusividade e mediante concessão ou permissão do Govêrno
Federal, os serviços de radiodifusão.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 24 DE JANEIRO DE 1967
Art. 8. Compete à União:
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xv- explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão:
a) os serviços de telecomunicações (x)
(x) Redação mantida na Emenda Constituiconal nO 1, de 17 de outubro de 1969.
DECRETO-LEI N° 162 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sôbre a exploração dos serviços de
telecomunicações

o Presidente da Republica,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 9°, § 2° do
Ato Institucional número 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 1° Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão,
os serviços de telecomunicações.
§ 1° A União substituirá automàticamente os poderes concedentes estaduais e
municipais em todos os serviços telefônicos, até então sob a jurisdição estadual ou municipal
§ 2° Os direitos e obrigações das emprêsas de telecomunicações, coletivas ou
individuais, que tenham obtido concessão autorização ou permissão de autoridades estaduais
ou municipais para execução de serviço, continuarão a ser regidos pelos atos e contratos
expedidos pelas autoridades competentes ou com estas celebrados ressalvada a possibilidade
de modificá-los, observadas as formalidades legais.
Art. ]0 Êste decreto-lei entrará em vigor em 15 de março de 1967, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1967, 146° da Independência e 79° da República.
H. CASTELO BRANCO

Carlos Medeiros Silva
DECRETO N° 814 - DE 31 DE MARÇO DE 1962

Decreta a intervenção na Companhia Telefônica
Brasileira e dá outras providências

o Presidente do Conselho de Ministros, [... ]
Decreta:
Art. 1° - Fica decretada a intervenção nos serviços da Companhia Telefônica
Brasileira, com sede no Rio de Janeiro, e concessionária dos serviços de telecomunicações
nos Estados da Guanabara, São Paulo e Rio de Janeiro.
[ ... ]
Brasília, 31 de março de 1962; 141 ° da Independência e 74° da República.

Tancredo Neves
Virgílio Távora
Angelo Nolasco
João de Sega das Vianna
Clovis M Travassos
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DECRETO-LEI N° 200 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Art. 199. Ficam criados:
[ ... ]

III. O Ministro das Comunicações que absorverá o Conselho Nacional de Telecomunicações,
o Departamento Nacional de Telecomunicações e o Departamento de Correios e Telégrafos.
DECRETO-LEI N° 235 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.

Acrescenta parágrafo ao art. 1° do
Decreto-Lei n° 162 de 13 defevereiro de 1967.

o Presidente da

República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 9° do Ato
Institucional número 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 1° Fica acrescentado ao art. 1° do Decreto-Lei n° 162, de 13 de fevereiro de
1967, publicado no Diário Oficial de 14 subsequente, o seguinte parágrafo 3°:
"§ 3° O Conselho Nacional de Telecomunicações fica autorizado a, nos têrmos do §
1° do artigo 8° da Constituição Federal,firmar convênios com os governos estaduais para a
execução, através de órgãos especializados, de serviços referentes a fiscalização e contrôle
das telecomunicações" .
Art. 2° Êste decreto-lei entrará em vigor em 15 de março de 1967, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 28 defevereiro de 1967,146° da Independência, 79° da República.
H. Castelo Branco
Carlos Medeiros Silva

LEI N° 5.792 - DE 11 DE JULHO DE 1972

Institui política de exploração de serviços de telecomunicações, autoriza
o Poder Executivo a constituir a empresa Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRlÍ.S, e
dá outras providências.
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 ° Os serviços de telecomunicações serão explorados pela União, diretamente ou
mediante autorização ou concessão, conforme estabelece o artigo 8°, item XV, alínea "a" da
Constituição.
Parágrafo único. Cabe à União garantir e controlar o permanente funcionamento dos
serviços de telecomunicações.
Art. 2° As atuais empresas concessionárias de serviços de telecomunicações
continuarão a explorá-los durante o respectivo prazo de concessão.
§ 1°. As empresas de que trata este artigo poderão passar à situação de subsidiárias
ou associadas de empresa do Governo Federal.
§ ]O As concessionárias de serviços de radiodifusão sonora e de televisão ficam
excluídas das disposições desta lei, aplicando-se-Ihes, quanto às concessões e exploração de
seus serviços, a legislação em vigor.
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Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma sociedade de economia
mista denominada Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAs, vinculada ao Ministério
das Comunicações com a finalidade de:
I - Planejar os serviços públicos de telecomunicações, de conformidade com as
diretrizes do Ministério das Comunicações;
II - Gerir a participação acionária do Governo Federal nas empresas de serviços
públicos de telecomunicações do país;
III - Promover medidas de coordenação e de assistência administrativa e técnica às
empresas de serviços públicos de telecomunicações e àquelas que exerçam atividades de
pesquisa ou industriais, objetivando a redução de custos operativos, a eliminação de
duplicações e, em geral a maior produtividade dos investimentos realizados;
IV - Promover a captação, em fontes internas e externas, de recursos a serem
aplicadas pela Sociedade ou pelas empresas de serviços públicos de telecomunicações, na
execução de planos e projetos aprovados pelo Ministério das Comunicações;
V - promover, através de subsidiárias ou associadas, a implantação e exploração de
serviços públicos de telecomunicações, no território nacional e no exterior;
VI - Promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado
necessário às atividades das telecomunicações nacionais;
VII - Executar outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pelo Ministério das
Comunicações.
§ l° A TELEBRAs terá sede eforo na Capital Federal e o prazo de sua duração será
indeterminado.
§ 2° A TELEBRAs poderá constituir subsidiárias e participar do capital de outras
empresas, cujas atividades sejam relacionadas com o setor de telecomunicações.
Art. 4° A TELEBRAs, mediante autorização do Ministro das Comunicações poderá
participar do capital de empresas concessionárias de serviços públicos de telecomunicações
estaduais, municipais ou particulares, visando à unificação desses serviços e ao cumprimento
do planejamento global.
Parágrafo único. A participação a que se refere este artigo poderá ser aumentada até
que a TELEBRAs adquira o controle da empresa, de acordo com a política estabelecida no
artigo ]D.
Art. 5° Para a participação da União no Capital da TELEBRAs:
I - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o patrimônio da telebrás:
A totalidade das ações e créditos que a União tenha ou venha a ter em empresas de
serviços públicos de telecomunicações;
As ações e créditos resultantes da aplicação do Fundo Nacional de
Telecomunicações;
e
Outros bens necessários ou úteis ao seu funcionamento.
11 - O Poder Executivo providenciará a abertura de crédito especial de até Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).
Art. 6° O Ministro das Comunicações designará o representante da União nos atos
constitutivos da sociedade.
§ ]0 Os atos constitutivos serão precedidos:
I - Do arrolamento dos bens, direitos e ações de que trata o artigo anterior;
11 - Da avaliação, por comissão de Peritos, designada pelo Ministro das
Comunicações, dos bens, direitos e ações arroladas;
111 - Da elaboração, pelo representante da União nos atos constitutivos do projeto
dos Estatutos.
§ ]O Os atos constitutivos compreenderão:
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I - Aprovação das avaliações dos bens, direitos e ações arroladas;
11 - Aprovação dos Estatutos.
§ 3° A constituição da sociedade será aprovada por ato do Ministro das
Comunicações.
Art. 7° Os dividendos que couberem à União por sua participação no capital da
Sociedade, bem como as dotações consignadas no Orçamento Geral da União em favor da
TELEBR/ÍS, constituirão reserva para participação da União nos aumentos de capital da
Sociedade.
Art. 8° Nos aumentos de capital da sociedade, caberá à União subscrever o suficiente
para garantir um mínimo de 51% (cinquenta e um por cento) do capital votante, podendo, a
qualquer tempo alienar, total ou parcialmente, as ações que excederem àquele limite.
Parágrafo único. Será nula de pleno direito a transferência ou subscrição de ações
com infringência ao disposto neste artigo.
Art. 9° Os recursos da Sociedade serão constituídos:
I - Dos recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações, postos à sua disposição
pelo Ministério das Comunicações;
II - Dos recursos recebidos como retribuição pela prestação de assistência técnica ou
administrativa;
III - Dos rendimentos decorrentes de sua participação em outras empresas;
IV - Do produto de operações de crédito, juros e venda de bens patrimoniais ou de
materiais inservíveis.
V - Dos recursos provenientes de outras fontes.
Art. 10. O Fundo Nacional de Telecomunicações, de que trata o artigo 51 da Lei n°
4.117, de 27 de agosto de 1962, será colocado, pelo Ministro das Comunicações, à
disposição da TELEBR/ÍS, que aplicará seus recursos de acordo com programa por ele
previamente aprovado.
§ 1 ° O programa de aplicações a que se refere este artigo poderá incluir também
operações de financiamento ou empréstimo.
§ ]O O Ministro das Comunicações adotará as providências necessárias à execução
do disposto neste artigo.
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a transformar a Empresa Brasileira de
Telecomunicações em uma sociedade de economia mista, na forma definida no inciso III do
artigo 5° do Decreto-lei nO 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a mesma denominação, da
qual será a sucessora para todos os fins de direito, e subsidiária da TELEBR/ÍS.
Art. 12. Observadas as ressalvas desta Lei e da legislação de telecomunicações a
TELEBR/ÍS será regida pela legislação referente às sociedades por ações, não se lhe
aplicando os requisitos dos itens 1° e 3° do artigo 38 e parágrafo único do artigo 81 do
decreto-lei n° 2.627, de 26 de setembro de 1940, assim como as exigências do § 5° do artigo
45 da Lei nO 4.728, de 14 dejulho de 1965.
Art. 13. A TELEBR/ÍS poderá promover desapropriações, nos termos da legislação em
vigor, sendo-lhe facultado transferir o domínio e posse dos bens desapropriados às suas
subsidiárias ou associadas, desde que mantida a destinação prevista no ato de declaração de
utilidade pública.
Art. 14. A União intervirá, obrigatoriamente em todas as causas em que for parte a
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBR/ÍS, inclusive nos litígios trabalhistas.
Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1972; 151 ° da Independência e 84° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
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Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 70.914 DE 2 DE AGOSTO DE 1972
Dispõe sobre a constituição da sociedade de economia mista
Telecomunicações Brasileiras SA. - TELEBRÁS,
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item
111, da Constituião, e tendo em vista a Lei nO 5.792, de 11 dejulho de 1972, decreta:
Art. 1 ° Fica o Ministro de Estado das Comunicações autorizado a constituir a
sociedade de economia mista Telecomunicações Brasileiras SA. - TELEBRÁS, na forma da
Lei nO 5.792, de 11 dejulho de 1972.
§ 1 ° O representante da União nos atos constitutivos da sociedade, designado pelo
Ministro de Estado das Comunicações, elaborará o projeto do respectivo Estatuto.
§ 2° Precedendo aos atos constitutivos da Telecomunicações Brasileiras SA. TELEBRÁS, o Ministro de Estado das Comunicações providenciará o arrolamento dos bens,
direitos e ações a que se refere o item L do artigo 5°, da Lei nO 5.972, de 11 dejulho de 1972,
para serem avaliados por comissão de peritos, na forma estabelecida na citada lei.
Art. ]O O Ministro de Estado das Comunicações aprovará a constituição da
Sociedade, bem como os seus atos constitutivos, que deverão constar da ata de sessão
pública, a ser realizada com essa finalidade.
Parágrafo único. A ata de que trata este artigo será publicada no Diário Oficial da
União, em anexo ao ato de aprovação da constituição da Sociedade.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 2 de agosto de 1972; 151 ° da Independência e 84° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Hygino C. Corsetti
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RELATÓRIOS, REGULAMENTOS, ATOS

E OUTROS DOCUMENTOS
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Nota informativa de 28 de fevereiro de 1881
"Esta companhia propõe-se a estabelecer nesta cidade, seus subúrbios
e Niterói, em virtude da concessão feita a Charles Paul Mackie por Decreto
Imperial número 7.539, de 15 de novembro de 1879, o sistema de
comunicação telefônica geral, que é hoje o característico tão notável nas
comunicações comerciais e oficiais em Nova Iorque, Londres e Paris.
As linhas serão construídas logo que estiverem concluídas as
formalidades exigidas pelas leis do Império.
Por este sistema, estabelece-se comunicação verbal e confidencial
imediata entre quaisquer dos assinantes, dentro do território em que
funcionarão as linhas.
A Companhia fornecerá todos os aparelhos. Construirá as linhas e as
conservará à sua custa. Os assinantes pagarão por essas linhas um aluguel
fixo correspondente à distância das estações centrais.
A base geral desse aluguel será aproximadamente o que se paga em
Nova Iorque e Londres, tendo em vista a maior despesa de construção.
A tarifa e regulamento serão publicados brevemente e a Companhia
espera receber assinantes no dia 15 de março, aproximadamente.
Além do seu sistema geral, a Companhia acha-se habilitada para
construir, montar e conservar à sua custa, mediante o pagamento de um
aluguel fixo, linhas particulares entre dois edifícios, cujos inquilinos
prefiram possuir linhas independentes.
Para mais informações, no escritório da Companhia, onde o sistema
pode ser visto em operação.
N.B. - A Companhia Telefônica do Brasil é a única representante
devidamente autorizada da Companhia Americana do Telefone Bel! e da
Companhia Telefônica Continental dos Estados Unidos, que possuem todos
os privilégios até hoje concedidos aos Srs. Graham Bel!, Edison, Phelps,
Blake e Gray e a todos os outros inventores de aparelhos telefônicos dos
Estados Unidos n.
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Relatório do Diretor Geral dos Telégrafos, de 11 de março de 1881
"Para completar a rede (refere-se à rede telegráfica) foram também neste
intervalo, construídas três linhas telefônicas, ligando o Corpo Central aos
postos nOs 1 a 3, como desenvolvimento total de 3.760 metros.
Estas linhas têm funcionado regularmente, sendo que desse que ficou a cargo
da Diretoria Geral dos Telégrafos a construção de linhas particulares, em
virtude da resolução posta em vigor no mês de abril de 1880.
Nessa ocasião foram registradas pelos proprietários, 13 linhas telefônicas, e
até o fim do ano construiram-se 8, com o desenvolvimento, mais ou menos de
9.050 metros.
a) Barão de Capanema
Diretor Geral".
Ordem 11 de agosto de 1881
"Ministério dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Públicas.
Gabinete.
Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 1881.
Tendo chegado ao conhecimento deste Ministerio que abusivamente se
procura estabelecer nesta Corte linhas telephonicas para serem exploradas
por seus proprietários, e, sendo certo que a Clausula 8 a das que baixaram
com o decreto n° 7.539 de 15 de Novembro de 1879, expressamente prescreve
que, durante os cinco primeiros anos daquella data, o Governo não pode
autorizar, nesta capital e seus suburbios e na cidade de Nictheroy, outras
linhas telephonicas diversas das que concede a Charles Paul Mackie, saldo
as que forem destinadas exclusivamente a uso privado, respeitadas as
concessões até então feitas, si existissem, recommendo a V.S. Providencie
afim de que cessem quaesquer infracções que por ventura se derem em
relação à citada Clausula 8 a daquelle decreto, o qual deverá ser
completamente mantido por essa repartição.
Deus guarde a V.S. - M. Buarque de Macedo, Ministro Ao Director Geral dos Telegraphos".
Relatório de 19 de janeiro de 1882
"Linhas Telefônicas"
"Tendo chegado ao conhecimento do Governo que alguns particulares
pretendiam estabelecer - linhas telefônicas - fez público, por aviso de 11 de
agosto último que, salvo as destinadas exclusivamente a uso privado,
nenhuma outra pode ser autorizada, assim nesta Cidade e seus subúrbios
como na de Niterói, durante o prazo de cinco anos a que se refere a Cláusula
VIII das que baixaram com o Decreto n° 7.539 de 15 de novembro de 1879.
Por Imperial Resolução de 2 daquele mês, comunicado às Presidências de
Província por Aviso-Circular de 11 agosto, declarou-se que, achando-se as
linhas telefônicas em condições iguais às linhas telegráficas, pertenciam
como estas ao domínio exclusivo do Estado, cabendo portanto ao Governo
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Impérial O direito de as conceder, ainda que para uso particular das
Localidades.
Por aviso de 25 de novembro último, além de serem definidas as linhas de uso
privado, declarou-se ter direito a Companhia Telefônica, organizada em
virtude do supracitado Decreto, a fazer assentar as do seu serviço por
Operários de sua livre e exclusiva escolha, tão-sómente competindo à
Diretoria Geral dos Telégrafos e fiscalização do serviço e aprovação das
linhas.
O Decreto N° 8.344 de 17 de dezembro último, concedeu a Carlos Monteiro
de Souza a permissão para assentar linhas telefônicas na Capital e demais
povoações da Província do Pará, sujeitando-se o Concessionário a todas as
prescrições regulamentares que vierem a ser estabelecidas pelo Governo e
ficando subentendido que a referida concessão não importa privilégio".
"Tratando-se de serviço que já atingiu grande desenvolvimento e a muito
maior pode aspirar, acha-se incumbida a Diretoria Geral dos Telégrafos de
formular projeto de Regulamento para ser presente à consideração deste
Ministério.
A Companhia Telefônica tem já organizado nesta Cidade um importante
serviço de comunicações e há satisfeito com pontualidade os seus
compromissos para com os subscritores. "

Regulamento a que se Refere o Decreto N° 8.935 desta data
I
É concedida a F . . . . permissão para construir e explorar, por si ou por
meio de uma empreza, linhas telephonicas na Provincia de .
II

(até item XXIV, vide anexo)
XXV
Findo o prazo da concessão passarão a ser propriedade do Estado todas as
linhas, apparelhos e insta Ilação, sem onus de qualidade alguma.
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Abril de 1883
Henrique d'Avila

Relatório da Diretoria Geral da Repartição dos Telégrafos em 1886
[. .. } "a avidez dos especuladores lançou-se em campo, e a cegueira
capitalista a acorçoou". Os gastos elevados absorviam todas as rendas.
"Assignantes, grande parte dos quaes, se queixam do pessimo serviço".
[. .. } "a primeira Gerência da Companhia Telephonica recusou-se a obedecer
ao Regulamento dos Telegraphos e não queria annuir à collocação dos Fios
como este determina, por achar dispendiosa".
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r ..}

"alguns proprietários crearam embaraços não consentindo a passagem
das linhas pelos seus telhados, e outros lembraram-se de exigir indennisação
pela licença; alguns têm cortado as linhas, e arrancado apoios dos Fios".
fInas Linhas Telephonicas do Brasil, de Emprezas particulares, têm se
dado sérios abusos, sendo o primeiro procurar-se illudir com toda especie de
manejos e subterfugios os Regulamentos e a acção doGoverno".

r..}

r .. }

"apezar disso, diversas Camaras Municipaes têm feito concessões,
exorbitando de suas attribuições, que se limitam a consentir o assentamento
das Linhas legalmente concedidas, de modo a não offender as Posturas.
fIem Porto-Alegre, a irregularidade foi mais longe; a Assemblea
provincial approvou a concessão da Camara, e o Presidente da Provincia
sanccionou a Lei, ficando assim desreipeitada a Resolução Imperial do
Regulamento ".

r ..}

r .. }

fIna Cidade do Rio Grande, a Companhia Telephonica se occupou em
construir as Linhas para as quaes tinha ella concessão do Governo Geral;
logo porem, que esta foi declarada caduca, apressou-se a companhia em
assentar Telephones".

r .. }

fIem nenhum dos dous lugares foi respeitado o Regulamento que baixou
com o Decreto N. 8.935, de 21 de abril de 1883".

r ..}

fIna Bahia, por uma simples permissão da Camara Municipal, foram
assentadas Linhas Telephonicas; o Presidente da Provincia declarou que era
irregular este procedimento, o Ministro da Agricultura de então negou-se a
fazer concessão que se procurou obter, allegando despeza já feita.

r..} "vê-se que o Brasil não fez innovações; aproveitou apenas os resultados
da experiencia adquirida por outros Paizes.
Nestes, porem, os Regulamentos approvados por Decretos, e os actos do
Poder Executivo são respeitados, o que entre nós nem sempre se dá; de onde
resulta a necessidade de tomar-se medidas que, si não evitam, ao menos
minoram os abusos.
Um destes é serio, e consiste em Linhas privadas, que se
consideram isentas da Fiscalisação da Autoridade competente; o Art. r,
porem, do Regulamento de 24 de Dezembro de 1881, bem define que os unicos
conductores electricos que escapam a essa fiscalisação são os que se acham
collocados dentro dos limites da propriedade particular.
No entretanto, se despreza muito frequentemente essa disposição; ha
numerosas Linhas que atravessam propriedades diversas, via publica ou
mesmo centros de população.
D' ahi resulta, condições que se podem tornar perigosas, pois que essas
Linhas Telephonicas, atravessando de propriedade em propriedade sem que
se conheça a sua existencia, subtraem-se á Fiscalisação e são de facto
verdadeiras Linhas telegraphicas clandestinas, que podem paralysar de todo
quaesquer medidas que o Governo queira tomar, quaesquer deligencias
policiaes, e inutilisam a faculdade de suspender a communicação
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telegraphica, ou recusar transmissão de telegrammas contrarios ás Leis, a
segurança publica, etc., de que já por vezes se tem feito uso.

É, pois, necessario que o Estado, ou chame a si o Serviço Telephonico,
e o regularise, ou adopte o procedimento da França, quanto à construção".
[. .. ] "para logares onde não exista Estação Telegraphica, pode-se fazer
concessão, mas, em vez de buscar Pessoal estranho, o Concessionario fará o
assentamento com a habilidade que requisitará da Repartição dos
Telegraphos.
Concessão alguma deve ser feita sem que o concessionario assigne um
contracto igual ao que o Governo Francez faz com as Emrezad de Estrada de
Ferro, para assentamento do Telegrapho e que virá mencionado no capitulo
referente a estas.
Todas as Linhas particulares devem estar sujeitas à Fiscalisação do
Governo, e nenhum será construida sem a necessaria licença.
Para aquelles que não observarem as prescripções regulamentares, é
preciso estabelecer penalidade, sendo a principal destruir a Linha, a
expensas do infractor. Sem disposições legaes bem definidas, nenhuma
concessão se deve fazer, e as localidades que sentirem real necessidade de
Telephone poderão obtel-o como o commercio de Maceió.
Hoje existem quatro pedidos para Linhas Telephonicas na Côrte e
diversas para algumas Cidades de Provincias.
Não podem ser attendidas antes que sejam tomadas medidas por Lei,
para as necessárias garantias".
Relatório apresentado à Assembléia Geral da 3 a Sessão da 20 a Legislatura
em 14 de maio de 1888
LINHAS TELEPHONICAS - A companhia que teve permissão para
montar este serviço na Cidade do Rio de Janeiro e seus Suburbios deixará de
funcionar dentro do prazo de 10 annos, a contar de 1879, pois o Decreto que
autorizou o assentamento e exploração das Linhas é o N. 7.539 de 15 de
Novembro daquelle anno.

o serviço da rêde telephonica, embora explorado por Empreza
particular, está sujeito á immediata fiscalisação do Governo, e as Linhas não
podem ser assentadas, mesmo no caso de simples substituição de postes, sem
approvação prévia da Repartição Geral dos Telegraphos.
Comprehende-se que estando as Linhas Telephonicas nas mesmas
circunstancias das Linhas Teleraphicas, pertencendo como estas ao domínio
exclusivo do Estado, embora o Governo as conceda a uma Empreza qualquer,
não perdem ellas o caracter geral, inherente à sua natureza legal, e essa
fiscalisação immediata explica-se pela necessidade de evitar qualquer
prejuizo á rêde telegraphica do Estado, infracção das posturas Municipaes,
garantindo ao mesmo tempo os interesses do Publico.
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Em virtude de instantes reclamações da Imprensa contra o
procedimento da Companhia a que já me referi, dirigi ao Director Geral dos
Telegraphos o seguinte aviso:
"Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas - Rio
de Janeiro, 4 de abril de 1888.
Estando o serviço da rêde telephonica sujeita á fiscalisação da
Repartição dos Telegraphos, haja V.S. De informar-me, com urgencia, se deu
consentimento para o assentamento das Linhas que projecta a Companhia
concessionaria daquelle serviço fincando postes em alguns pontos da Cidade.
Si a referida Companhia infringiu qualquer das clausulas a que
está obrigada, já por falta de accordo com essa Repartição, já por não ter
observado Cfs Posturas Municipaes quanto à collocação dos mesmos postes,
diga-me V. S. para que este Ministerio proceda como fôr de direito.
Deus Guarde a V. S.
Rodrigo Augusto da Silva
Sr. Director Interino da Repartição Geral dos Telegraphos

n.

A resposta do digno Funccionario e as informações que me forneceu,
em Officio que mandei publicar, tornaram ainda necessario um segundo
aviso, do theor seguinte:
"Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas - Rio de
Janeiro, 9 de Abril de 1888.
Deprehendo do Officio que V.S. me dirigiu em 6 de corrente, que a
Companhia que obteve permissão para construir e explorar Linhas
Telephonicas nesta Capital e seus Suburbios, tem vivido regimen do abuso,
confessando V.S. que a Repartição dos Telegraphos, a quem incumbe a
fiscalisação desse serviço, tornou-se impotente para exercer o seu dever.
Tendo em attenção o que V.S. informa a respeito, conto com a sua
energia para a fiel execução do Decreto N. 7.539, de 15 de Novembro de
1879 e do Regulamento de 21 de Abril de 1883, no que for applicavel, uma
vez que estou disposto a não dissimular com esse estado anomalo.
Tratando-se de um serviço, que pertence exclusivamente ao dominio do
Estado, como o declarou o Aviso circular deste Ministerio de 6 de Maio de
1881, em virtude da Resolução tomada sobre Consulta da Secção dos
Negocios do Imperio do Conselho de Estado, o Governo, autorisando o
estabelecimento de Linhas daquella natureza, não renunciou um direito que
deve manter.
Simples permissão, como é expresso na primeira clausula do Decreto
de 1879 acima citado, a Companhia que a obteve não se pode considerar
independente de fiscalisação do Governo e habilitada a infringir
impunemente as clausulas a que está obrigada.
É preciso manter o correctivo da ação fiscal da A utoridade Publica,
porque a regularidade do serviço e as garantias que devem ter os
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Particulares que se utilisam de Apparelhos Telephonicos, nao dependem de
outra cousa.
Deus Guarde a V.S.
Rodrigo Augusto da Silva
Sr. Director Interino da Repartição dos Telegraphos. Espero que o
Director dos Telegraphos, que com tanta franquesa se tem manifestado a
respeito dos serviços dependentes de sua fiscalisação, procure regularisar
todos esses serviços, cumprindo a Lei, salvaguardando os direitos do Estado,
e attendendo ás clausulas de concessão em vigor.
Estando conhecida a vantagem de ser executado em algumas Provincias
do Imperio o serviço telephonico de combinação com o telegraphico, vou
autorisar esta medida, a exemplo do que se pratica na Cidade de Maceió,
onde a despeza de instalação, inclusive Apparelhos, ficou coberta com as
taxas cobradas dos Assignantes, restando verba para as despezas de
conservação.
Na Cidade de Maceió não avulta ainda o número de Contribuintes,
razão por que a rêde não tem grande extensão, mas o serviço em área
limitada, faz-se com regularidade e a taxa mensal não excede de - 6$000, Pretendo tornar extensivo esse benefício a outros pontos do Imperio; e a
conveniencia de poder o Assignante dirigir-se à Estação Telegraphica, e
passar um telegramma para qualquer parte, servindo-se dos Apparelhos de
seu uso particular, com um pequeno accrescimo de despeza, ha de influir
beneficamente para facilitar as communicações nas Cidades populosas".

"Considerações do Governo Imperial em 1889"
RELATÓRIO APRESENTADO À ASSEMBLÉIA GERAL NA 4 a SESSÃO DA 20 a
LEGISLATURA, PELO MINISTRO E SECRETARIO DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS:
RODRIGO A UGUSTO DA SIL VA
EM 16 DE MAIO DE 1889
LINHAS TELEPHONICAS
"Por Imperial Resolução de 2 de Agosto de 1881, tomada sobre
consulta da Secção do Imperio do Conselho de Estado, aos 2 de Maio do
mesmo anno, foi equiparado o serviço telephonico ao de Telegrapho, sendo
estabelecida a privativa competencia do Governo Imperial para as
concessões, conforme expoz a Circular de 2 de Fevereiro de 1884.
Para evitar difficuldades no exercicio daquella atribuição, parece
conveniente firmar com a autoridade da Lei a principio então reconhecido.
A importancia do serviço telephonico da Capital do Imperio induziu-me
a expedir o seguinte Aviso:
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Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 1889.
Já tive occasião de manifestar a V. S. quando pela primeira vez dirigi
os negocios de Ministerio, ora a meu cargo, o interesse que ligo ao serviço
telephonico na Capital do Imperio.
Esse serviço está entregue à Empreza que se organisou em virtude do
Decreto N. 7.539 de 15 de Novembro de 1879, e a qual foi permittido
construir e explorar Linhas Telephonicas, sem que o Governo abrisse mão do
direito de estabeleceI-as, dentro do prazo da concessão, por conta dos cofres
geraes.
Finda-se o prazo da concessão no mez de Novembro do corrente anno;
mas, independentemente desta circunstancia, uma vez que não ha privilegio,
tem o Governo o dever de estudar os meios de chamar a si, quando julgar
opportuno, tão importante serviço, uniformisando-o para tornar o Telephone
complemento do Telegrapho.
Neste intuito, considerando V. S. a área da Capital e seus Suburbios,
apresentar-me-ha orçamento da despesa provavel com a instalação da rêde
telephonica, incluindo Apparelhos e ao mesmo tempo o calculo dos
Assignantes com que se pode contar, para que a contribuição annual cubra a
mesma despeza, não perdendo de vista a conveniencia de uma organisação
que facilite a transmissão dos telegrammas ao domicilios e recebimento dos
mesmos, mediante taxa addicional para o assignante que quizer gozar deste
beneficio.
Julgo por tal modo habilitar este Ministerio a attender ao interesse
publico e ás reiteradas reclamações de V. S. contra os abusos do regimem
actual.
Este serviço poderá ser feito por Secções, a não haver inconveniente; e
si no orçamento votado para a Repartição dos Telegraphos houver meios
para esta applicação especial, poderá V. S. iniciar as obras, tratando logo de
ligar as Repartições Publicas entre si e esta ás Estações Telephonicas da
Côrte.
As communicações actuaes para objeto do serviço publico são
imperfeitas e dispendiosas, pois que á Empreza, que teve permissão para
estabelecer Linhas Telephonicas, nem ao menos foi imposta a obrigação de
collocar Apparelhos, independentemente do pagamento de assignatura, nesta
Secretaria e em outras Repartições do Estado.
Deus Guarde a V. S.
Rodrigo da Silva
Sr. Director Geral dos Telegraphos

n.
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RELATÓRIO APRESENTADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA,
COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS PELO - BARÃO DE CAPANEMA DIRECTOR GERAL E D. EUGENIO FREDERICO DE LOSSIO SIBLITZ DIRECTOR GERAL INTERINO.
2 DE MAIO DE 1889
LINHAS TELEPHONICAS
Quando em outros Paizes o serviço telephonico adquiriu um notável
grau de perfeição e tem se revelado de utilidade geral, no Brasil ainda está
na infância.
Na Capital do Imperio, logo que appareceu a Telephonia, fizeram-se
concessões a especuladores pouco habilitados a promover o seu
desenvolvimento e oppondo-se a tudo quanto podia contribuir para
melhoramento desse importante serviço.
Formou-se uma Companhia cujos capitaes foram esbanjado de modo
incensato, comprando-se privilegios e concessões inutilmente.
Foi a principio em tudo attendido o que os pretendentes reclamavam;
só mais tarde, depois de haver sido reconhecido na Inglarerra, por Sentença
dos Tribunaes, a identidade entre Linhas Telegraphicas e Telephonicas, e por
conseguinte serem estas igualmente de dominio do Estado, é que se consultou
a Secção do Conselho de Estado, cuja Consulta foi no mesmo sentido e
approvada pela Resolução Imperial de 2 de maio do anno de 1881, a qual se
communicou ás Presidencias de Provincias. Apezar disso não ligou o
Governo a devida importancia ás Linhas Telephonicas.
Para ensaio do partido que del/as se poderia tirar, e sobre o modo de
construil-as com grandes onus para os cofres publicos, foi combinado
assentar-se uma Linha em Alagôas, na Cidade de Maceió, onde era da
conveniencia de algumas Repartições Publicas.
Estabeleceu-se a Linha, e os Negociantes contribuiram com as quantias
necessarias, ficando as Linhas para o Estado, e pagando os Contribuintes
uma quantia sufficiente para assignaturas.
Funccionaram desde 1884 essas Linhas a contento de todos, e o numero
de contribuintes augmentou; tiveram a grande vantagem de receber na
Estação Telegraphica, que é Centro Telephonico, os seus Telegrammas á
medida que eram recebidos e podendo logo transmitir resposta.
Procurou esta Directoria obter do governo que este procedente fosse
adoptado como regra, o que não conseguiu.
Em 19 de Agosto de 1886, pediu-se autorisação para estabelecer pelo
mesmo principio Linhas Telephonicas no Rio Grande do Sul; foi por aviso de
26 de Outubro do mesmo anno autorisado esse assentamento de Linhas depois
de declaradas caducas as concessões feitas á Companhia Telephonica.
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Para se fazer porem contracto com os Assignantes faltava
autorisação, era o valor da Taxa que se devia cobrar.

uma

Essa autorisação, porém, só foi dada em 24 de Maio de 1888.

o Material necessario já existia á disposição, em principio de 1887. os
interessados em Porto-Alegre, Pelotas e Rio Grande, cançados de esperar
pela decisão do Governo, assentaram Linhas Telephonicas com concessão das
Camaras Municipaes, que já funcionavam quando baixou a autorisação
bastante tardada.
Declarou-se que as concessões eram illegaes, como de facto são, que
não podiam ellas impedir assentamento das Linhas pelo Estado, depois foi
ordem para que as illegalmente concessinadas pagassem o material
importado.

o

Governo declarou posteriormente que o serviço telephonico devia ser
feito pelo Estado, o que é de toda conveniencia, não só porque este pode
offerecer algumas garantias imprescindiveis, como muito favorecer o
Publico, sobretudo em relação ao serviço telephonico, e augmentar a renda
deste pela rapidez de entrega e recebimento de telegrammas, o que deve
augmentar o numero de pessoas que se servirão do Telegrapho; alem disso ha
Localidades de pouca importancia em que não convem por motivo de
economia manter Estações Telephonicas, mas que podem ter um Aparelho
Telephonico.
Assim procedeu a Allemanha, onde não há a mais insignificante Aldeia
que não tenha a faculdade de dirigir-se telephonicamente para qualquer
parte.
As Linhas Telephonicas existentes podem ser em parte aproveitadas, e
nesse caso devem ser indemnisados pelo valor real, segundo o estado e
qualidade do Material, de que muito tem de ser rejeitado.
Grande numero de Linhas tem de ser cassado completamente.
As Linhas existentes, devido a capricho dos seus Gerentes,
desrespeitaram a propriedade particular, de modo a crear serios embaraços a
novas construcções e desde principio procederam sem plano determinado.
D' ahi resultaram serios embaraços ao Governo.
CONSIDERA ÇÕES SOBRE O SER VIÇO
TELEGRAFICO NO BRASIL
Outra fonte de renda consideravel seria completar o Telegrapho pelo
Telephone, mas desde principio entendeu-se que se deveria fazer mimo deste
novo meio de transmissão a individuos que nenhum titulo tinham a taes
concessões.
Somos de excessiva liberalidade quando os nossos recursos não
permittem e desprezamos o exemplo de outros Paizes: assim a França, que
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nos podia ter servido de modêlo, concedeu a
Telephonicas com imposições pesadas, mas garantindo
porem, pelo Art. 13 do Regulamento de 18 de Julho
Concessionarios pagamento de um imposto de 10%
Empreza, a titulo de direito de usar o telephone.

particulares Linhas
bom funccionamento,
de 1884, impôz aos
de renda bruta da

Porque não se crêa no Brasil igual imposto e se considera renda
telegraphica, afim de poder ir abaixando a tarifa em benefício do Publico?
"ACTOS DA MUNICIPALIDADE EM 1890"

CONTRA CTO DE 26 DE MARÇO DE 1890
"TERMO DE CONTRACTO FAZ A EMPREZA DE OBRAS PUBLICAS NO
BRASIL COM O CONSEHO DE INTENDENCIA MUNICIPAL, PARA A
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO TELEPHONICO DA CAPITAL FEDERAL.
Aos 26 dias do Mez de Março do anno de 1890, compareceu na
Directoria das Obras da Intendencia Municipal o Dr. Manoel de Macedo,
Presidente e Representante da Directoria da Empreza de Obras Publicas no
Brasil, segundo o instrumento de procuração que apresentou e fica
archivado; e declarou que, tendo o Conselho de Intendencia Municipal
autorisado pelo Governo, resolvido em Sessão de hontem, 25 do corrente,
approvar a minuta do contracto para a exploração e execução do Serviço
Telephonico, sob as fases offerecidas pelo Intendente de Obras, Coronel Dr.
Eduardo José de Moraes; vinha, na qualidade de Representante Legal da dita
Empreza, assignar o respectivo Termo de Contracto, sob as seguintes
clausulas:
I - A Contractante terá o direito exclusivo de explorar o Serviço
Telephonico, por si ou por uma Empreza Especial que para tal fim organisar.
11 - A Contractante submetterá, dentro de um anno, á approvação da
Intendencia Municipal um plano para nova Rêde Telephonica na Capital
Federal e seis Suburbios, com as suas Estações, podendo utilisar o Material e
Linhas existentes cujo estado permitir o seu aproveitamento.
111 - Os conductores de qualquer natureza, os postes, reguas e
apparelhos serão estabelecidos e mantidos a custa e guarda da Contractante,
que se obriga a adoptar o que houver de mais perfeito, e a modificar e
substituir o material empregado pelo que existir de melhor, a juizo do
Engenheiro Fiscal, nas principaes Cidades dos differentes Paizes em que se
acha desenvolvida a Telephonia.
IV - A Contractante terá o direito de collocar, de accordo com o
Engenheiro-Fiscal, os seus postes e reguas nas Ruas e Praças por onde
tiverem de passar as suas Linhas e bem assim nos Estabelecimentos Publicos
ou particulares, obtida a permissão dos Proprietarios e de accordo com as
disposições que forem creadas pelos Poderes competentes, obrigando-se a
todo e qualquer reparo que seja preciso fazer nos referidos predios, de
dannos por ella occasionados.
De accordo ainda com o Engenheiro-Fiscal, poderá cortar os galhos das
Arvores que interrompam as Linhas, uma vez que não produsam esses cortes
o estrago das ditas Arvores.
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v-

A Contractante terá não somente o direito exclusivo de assentar as
Linhas pertencentes á Rêde Geral, como tambem as Linhas Privadas, visto
que não estando esta a cargo da Contractante, ellas se podem embaraçar
mutuamente, com graves prejuizos de ambas as Partes e irregularidade para
o Serviço Publico.
i inteiramente prohibido a Terceiros, sob pena de ser inutilisado, o
estabelecimento de toda e qualquer Linha, não podendo a Contractante
negar-se a construir qualquer Linha pedida, de accordo com uma Tabella
previamente aprovada pela Intendencia Municipal. (Tabella B)
VI - Para não embaraçar o Serviço Telegraphico ou a Rêde de Serviço
geral dos incendios, a Contractante obriga-se a fazer a collocação dos seus
Fios de accordo com estar importantes Repartições, devendo os Fios
Telephonicos ficar afastados dos Telegraphicos do Estado, pelo menos cinco
(5) metros, no caso de haver parallelismo.
VII - A Rêde Telephonica, a cargo da Contractante, poderá ir alem dos
limites do Municipio Federal, e communicar-se com outros Municipios si
para tal fim se obtiver das Intendencias respectivas ou dos Poderes
competentes a necessaria autorização.
A Empreza obriga-se a assentar um Cabo desta Capital para a do
Estado do Rio de Janeiro, afim de ligar o Serviço Telephonico das duas
Capitaes, caso lhe seja feita pelos Poderes competentes a concessão desse
Serviço Naquella Capital.
VIII - A Contractante terá o direito de estabelecer tantos escritórios
centraes quantos forem necessários á regularidade do Serviço, devendo para
esse fim ouvir o Engenheiro Fiscal, que poderá exigir a creação ou
estabelecimento de novas Estações.
IX - A Contractante terá o direito de organizar o Serviços dos
Telephones interiores.
X
A Contractante se compromette a installar as Estações
Telephonicas de modo permanente, afim de não haver necessidade de
mudança, das quaes resultem despesas e interrupções do Serviço, devendo
dentro de tres annos, a contar da data em que for assignado o Contracto,
estar estabelecida a Rêde Urbana.
XI - A Contractante, tendo de adquirir ou construir predios destinados
exclusivamente a este Serviço, precisa usar do direito de desapropriação pelo
que a Intendencia municipal representará ao Governo a esse respeito quando
fôr necessario.
XII - A Contractante cobrará adiantadamente as taxas estabelecidas na
Tabella A.
XIII - A Contractante obriga-se a fazer gratuitamente o Serviço
Telephonico da Intendencia Municipal e suas dependencias, e das Repartições
do Estado por ella designadas, sendo que esse serviço em communicação com
a Rêde geral ou simplesmente por Linhas privadas ou não deverá exceder a
60 Apparelhos.
A Rêde para esse Serviço será separada; terá na Estação Central uma
Secção especial que poderá ficar a cargo de um Empregado designado pelo
Governo Federal, si este assim o entender, correndo toda despeza por conta
da Empresa.
XIV - Alem dos Apparelhos designados pela Intendencia Municipal de
accordo com a clausula anterior, para o serviço gratuito das Repartições do
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Estado, a Contractante obriga-se a estabelecer todas as demais Linhas
necessarias ao Serviço daquellas Repartições com o abatimento de 50% sobre
as taxas da Tabella A.
XV - A Contractante obriga-se a não suprimir durante o prazo do seu
contracto Estação alguma do Centro de Serviço Telephonico, sem o
consentimento da Intendencia Municipal, e a entregar-lhe, no fim do prazo da
presente concessão, toda a Rêde de sua propriedade com todo o Material e
Edifícios a ella pertencentes.
Obriga-se, outrossim, a adquirir ou a construir dentro do prazo de tres
annos, 7 predios, pelo menos, em condições acceitas pela Intendencia, para o
estabelecimento das Estações, sendo um delles em parte central do Bairro
Commercial, devendo esses predios ser comprehendidos no Material sujeito á
reversão em favor da Municipalidade.
Alem disso, obriga-se a pagar por Trimestres adiantados á mesma
Intendencia o Imposto de $500 (Quinhentos réis), por assignatura da Rêde
geral; - 1 $250 (Mil duzentos e cincoenta réis), por assignatura da linha
privada; salvo as reducções relativas á clausula 14 a, que pagarão na metade
e por uma só vez a quantia de - 5 $000, por cada Poste dos já existentes, que
forem aproveitados na nova Linha e dos novos que forem collocados.
XVI - A Contractante não poderá de modo algum estabelecer Linhas
Telegraphicas, por serem estas um provilegio do Estado.
XVII - Nas Estações serão tomadas as providencias necessarias para
que nenhuma derivação clandestina se possa estabelecer, quer nas Estações,
quer pelos Assignantes, ou em Estabelecimentos onde se reune o publico,
como - Hoteis, Cafés, Clubs, etc ...
Serão tomadas todas as medidas necessarias para evitar interrupção de
conversas por Terceiros.
XVIII - A Contractante depositará no Cofre da Intendencia Municipal,
no acto da assignatura do Contracto, como caução, em Apolices da Divida
Publica, a quantia de - Vinte contos de réis ... (20: 000$000) e mais cinco
contos de réis (5:000$000), em Moeda corrente, da qual serão deduzidas
todas as multas em que incorrer a Contractante, devendo imediatamente ser
completado o valor da caução.
XIX - A todo e qualquer trabalho executado pela Contractante
presidirá rigorosa fiscalisação por parte do Engenheiro para esse fim,
nomeado pela Intendencia Municipal, o qual terá de examinar a qualidade do
material e verificar a perfeição dos Apparelhos, rejeitando tudo quanto fôr
inferior.
XX - O Engenheiro ou Engenheiros encarregados da fiscalisação do
presente Contracto serão de esclusiva nomeação da Intendencia Municipal e
remunerados pelos seus Cofres.
XXI - Suscitada qualquer duvida com o Engenheiro Fiscal, terá a
contractante direito de recorrer para a Intendencia Municipal.
XXII - A concessão durará - trinta e cinco (35) annos, durante os
quaes a Intendencia Municipal se obriga a não conceder favores identicos a
Emprezas congeneres.
XXIII - Quando fique approvada a utilidade de modificação do systema
de estabelecimento das Rêdes para o Serviço subterraneo ou outro
melhoramento, sempre de conformidade com o que fôr legislado com relação
aos Telegraphos pelo Governo Geral, o Contractante, ou Companhia ou
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Empreza que organisar, entrará em novo accordo com a Intendencia
Municipal para a revisão do presente contracto, modificando as condições e
obrigações conforme os onus do novo Serviço.
XXIV - A Intendencia Municipal solicitará dos Poderes competentes,
para a Contractante, os mesmos direitos que tem a Repartição Geral dos
Telegraphos para o assentamento das Linhas, e permissão para que o
Trabalhadores possam subir aos Telhados, por meio de escadas collocadas na
frente ou no fundo das casas, caso não queiram os respectivos Proprietarios
dar consentimento, obrigando-se a reparar todo e qualquer danno causado
por aquelles no serviço de assentamento ou reparação das Linhas.
Os Proprietarios de predios, que tiverem linhas em seus Telhados,
deverão quando tiverem de fazer obras mandar aviso por escrito, com 15 dias
de antecedencia, ao Escriptorio Central da Contractante.
XXV - A Intendencia Municipal obriga-se a providenciar por meio de
posturas sobre o danno que por qualquer fórma seja causado aos Postes, e a
prohibir os - "Papagaios" -, divertimento que muito contribue para
danificar as Linhas, causando alem disso irregularidade no Serviço, pelo
estabelecimento de toques de Fio.
XXVI - As transgressões das clausulas do presente Contracto serão
multadas, conforme a gravidade, de
200$000 a 1 :000$000, como
indennisação de dannos verificados.
XXVII - Caducará a presente concessão:
1 ° - Si no fim de três annos não estiver reorganisado o Serviço de
accordo com o plano que for apresentado, de conformidade com a clausula
2 a;
2° - Si o Serviço fôr totalmente interrompido por mais de quinze (15)
dias, salvo caso de força maior, a juizo do Engenheiro Fiscal;
3 ° - Si não for completada a caução logo que della se tenha retirado
qualquer quantia para pagamento das multas, como determina a clausula 18 a
depois de intimada a Empreza.
XXVIII - A Intendencia Municipal terá o direito de resgatar as Linhas,
a contar do Decimo anno em que começou o seu estabelecimento, prevenindo
a Contractante com antecedncia de um anno. Comprehendendo o resgate a
cessão da Rêde Telephonica, do Material, de toda a qualquer instalação, bem
como transferencia para a Intendencia Municipal de todos os direitos da
contractante para com Terceiros.
XXIX - Como preço do resgate receberá a Contractante ou Empreza
que a representar, até expirar o prazo da concessão, uma annuidade
equivalente á renda liquida media dos tres ultimos annos, mais 15%, a titulo
de premio.
A renda liquida é calculada deduzindo-se da receita bruta todas as
despezas correntes, as de expediente e as de amortisação.
TABELLA - A - ASSIGNATURA
NA RÊDE GERAL
Por tres (3) Mezes 40$000; - por (6) Mezes - 80$000; por (1) Anno 150$000;
Todos os pagamentos serão feitos adiantadamente, de accordo com a
clausula 12 a, sem que a Contratante poderá retirar os Apparelhos.

522

Nenhuma assignatura será acceita sem ser feito immediatamente o
pagamento do primeiro anno.
Far-se-ha o abatimento de 10% a todo Assignante que tiver mais de um
Apparelho.
TABELLA - B - ASSIGNATURA
DAS LINHAS PRIVADAS
Os assignantes de Linhas privadas pagarão - 200$000, no mznlmo, e
500$000, no maximo, por anno, conforme as distancias e difficuldades de sua
construcção.
E por estarem de accordo a Intendencia Municipal, representada pelo
Dr. Intendente de Obras, e a Empreza Contractante, representada pelo Dr.
Manoel Buarque de Macedo, se lavrou o presente Termo de Contracto, na
Directoria das Obras, o qual pagou de Sello na Recebedoria Geral do
Thesouro a importancia de - 1: 207$500, constante do documento que vai em
seguida transcripto, tendo sido igualmente prestada pela Contractante na
Thesouraria da Intendencia, na forma deste Contracto, a caução de
25:000$000, em Moeda Corrente, sob o nO 131, quefoi presente.
Rio, 26 de março de 1890.
O Cidadão Manoel Buarque de Macedo, Presidente da Directoria da
Empreza de Obras Publicas no Brasil, vai pagar na respectiva Repartição do
Thesouro Nacional a quantia de - 1: 207 $500, sendo: - 1: 150$000, de Sello, e
- 57$500 de Addicional, devido pelo Contracto de exploração e execução dos
Serviços Telephonicos nesta Capital Federal, em vista da concessão feita á
dita Empreza pelo Conselho de Intendencia Municipal, em Sessão de hontem,
25 do corrente, sendo a concessão por 35 annos.
Data supra - o Secretario do Conselho - José Antonio de Magalhães
Castro Sobrinho.
Sello - 1: 150$000; - 5% - 57$500; - Somma - 1: 207$500.
N° 23 - Pagou - 1 :207$500 de Sello e 5% Addicional. - Recebedoria,
em 26 de março de 1890.
D. Nunes. - Pinto da Silva.
Em vista do que, firmam o presente Contracto, que vai assignado pelo
Dr. Intendente de Obras, pelo Representante e duas Testemunhas abonadas.
E eu, Euclydes Pereira Braz, 2 ° Escripturario da Directoria das Obras
Municipaes, o escrevi.
Em tempo: - Em vez de Procuração, apresentou o Dr. Manoel Buarque
de Macedo os Estatutos da Empreza de Obras Publicas no Brasil, da qual é
Presidente.
Eduardo José de Moraes. - Manoel Buarque de Macedo.
Como Testemunhas - Carlos Monteiro de Souza. - Desiré Kahn.
Capital Federal, 26 de Março de 1890.
Euclydes Pereira Braz.
Tem 8 Estampilhas, competentemente inutilisadas no valor de - 1 $600.
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A Margem: - Em virtude da communicação da Secretaria do Conselho
da Intendencia, datada de hoje, e para cumprimento da recommendação feita
pelo Ministerio dos Negocios do Interior, em Portaria de 12 do corrente, o
Conselho deliberou, em Sessão de 15 do mesmo mez, que a clausula V. do
Contracto celebrado pela Intendencia com a Empreza de Obras Publicas no
Brasil, para o Serviço Telephonico, fossem accrescentadas as seguintes
palavras:
"O disposto nesta clausula não se refere ás Linhas assentadas á custa
dos Particulares, para o seu serviço privado, anteriormente a este Contracto,
e cujo material lhes pertença ".
O que torna-se effectivo lançando á margem do presente Contracto o
additamento supra ordenado pelo Governo.
Directoria das Obras da Intendencia Municipal, em 16 de Abril de
1890.
Eu, Euclydes Pereira Braz, 2° Escripturario da Directoria das Obras,
que o escrevi.
Eduardo Jose de Moraes. "
"TERMO DE TRANSFERENCIA QUE FAZ A EMPREZA TELEPHONICA
DO DISTRICTO FEDERAL DE SEU CONTRACTO ASSIGNADO
COM A PREFEITURA EM 17 DE JANEIRO DE 1899,
BRASILIANISCHE ELEKTRICITATS GESELLSCHAFT.

A

SOCIEDADE -

Aos seis dias do mez de Junho de 1899, presentes na Prefeitura do
Districto Federal o respectivo Prefeito do Districto Federal, Dr. José
Cesario de Faria Alvim, compareceram os Srs. Siemens & Halske AktienGesellschaft e Theodor Wille & Comp., Concessionarios do Serviço
Telephonico do Districto Federal, representados pelos seus bastantes
Procuradores
Bertholto Washneldt e Carlos Muller, conforme os
instrumentos que exhibiram e ficaram archivados nesta Repartição, e pelos
primeiros foi dito que, tendo justo e contractado com a Brasilianische
Elektricitats-Gesellschaft, autorisada a funcionar na Republica dos Estados
Unidos do Brasil pelo Decreto N° 3.250, de 7 de Abril de 1899, e as clausulas
que com este baixaram, transferirem-lhe com todos os onus e vantagens o
contracto que com a Prefeitura do Districto Federal assignaram em 17 de
Janeiro de 1899, para a exploração do Serviço Telephonico do Districto
Federal, e havendo o Dr. Prefeito, por despacho de 19 de maio de 1899,
autorisado a transferencia nos termos da clausula 36 a, do supra mencionado
contracto, pelo presente Termo resolveram transferir á supra Sociedade,
como effectivamente transferido têm, todos os onus e vantagens ao supra
mencionado contracto, ficando a Sociedade - Brasilianische ElektricitatsGesellschaft - de ora em diante responsavel para com a Prefeitura pela
completa execução do dito contracto.
E pela Sociedade - Brasilianische Elektricitats-Gesellschaft - foi dito
que acceitava a presente transferencia do dito contracto como se contem em
cada uma de suas clausulas, com todos os seus onus e vantagens, assumindo
por este Termo e plena e inteira responsabilidade de sua execução, e que o
seu Representante Carlos Muller, residente nesta Capital Federal, ficava
tambem investido de poderes especiaes, amplos e ilimitados, para
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represental-a como contractante, agir, obrigar-se e responder em seu nome
(d'ella), perante a Prefeitura, obrigando-se na falta ou impedimento do dito
Representante a ter e manter sempre nesta Capital Federal séde juridica,
outro Representante com poderes identicos para todos os effeitos, e sujeito
previamente á approvação da Prefeitura.
Pelo Dr. Prefeito do Districto Federal foi dito que autorisava a
transferencia nas condições acima declaradas, do que, para constar, se
lavrou o presente Termo de Transferencia, que assignou o Dr. Director Geral
de Obras e Viação da Prefeitura Federal - Luiz Van Erven - Bertholdo
Washneldt; e - Carlos Muller.
E eu, Arthur de Miranda Ribeiro, Engenheiro Fiscal da Empreza, a
escrevi, dato e assigno.
Luiz Van Erven. - Bertholdo Washneldt. - Arthur de Miranda Ribeiro.

A vista da declaração que faz o Sr. Carlos Muller do que por seu
contracto devem tambem assignar os actos e contractos outro Director,
assigna este o Sr. Hanson Gerhardt. - 6 de Junho de 1899 - Arthur de
Miranda Ribeiro.
ADDITIVO AO TERMO ACIMA:
"A caução de - 50:000$000, que, para a garantia do contracto que,
com a Prefeitura do Districto Federal, celebraram - Siemens & Halske Aktien
Gessellschaft, Berlin, e Alberto Frend & comp., para exploração do Serviço
Telephonico do Districto Federal, foi, por despacho de 8 de Junho de 1899,
do Dr. Prefeito do acima referido Districto, transferido á Brasilianische
Elektricitats Gessellschaft, conforme requereram em 6 de Junho de 1899.
E, para constar, lavrei este additivo, que assigno e dato do proprio
punho.
Prefeitura do Districto Federal, 9 de Junho de 1899.
Arthur de Miranda Ribeiro - Engenheiro Fiscal da Empreza".

