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RESUMO 

Após 1985, o objetivo de privatização e desregulamentação substituiu a 

doutrina de desenvolvimento e segurança que orientava a formulação da política de 

telecomunicações no Brasil desde 1962. Utilizando referências da Escola de Análise de 

Políticas Públicas, Escolha Coletiva e da Teoria da Regulação, a pesquisa analisa os reflexos 

dessa mudança nas áreas sociais: Educação, Saúde e Previdência. 

O monitoramento da política de telecomunicações identificou programas 

visando a popularização do telefone, mas que não atingiram plenamente seus objetivos. 

Novas tecnologias foram introduzidas, como o satélite BRASILSAT, a telefonia celular e a 

TV a cabo, mas os benefícios principais de sua disseminação continuaram em favor de 

grupos preferenciais. 

A recente reformulação dos programas de TV educativos e a iniciativa de 

prover o acesso das escolas à rede INTERNET permitem prognosticar impactos positivos 

na Educação, entretanto, até 1992, a população continuava a ser mantida ausente da agenda 

da política pública e a tecnologia da informação ainda não tinha chegado nas escolas. 

Os impactos na Previdência decorreram da implantação de uma moderna rede 

de comunicações pela DATAPREV, reduzindo os prazos de atendimento aos segurados do 

INSS, e melhorando o controle fmanceiro sobre a arrecadação de contribuições e o 

pagamento dos benefícios. Os impactos na Saúde ainda não foram sentidos no atendimento 

ao cidadão, mas a disseminação de informações coletadas e processadas pelos sistemas do 

DATASUS provocaram efeitos positivos no planejamento e controle dos gastos com 

consultas médicas e internações hospitalares. 
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ABSTRACT 

After 1985, the privatization and deregulation objective has replaced the 

doctrine of development and security which oriented the formulation of telecommunications 

policy in Brazil since 1962. U sing references from the School of Public Policy Analysis, the 

Public Choice, and of Regulation Theory, the study analyzes the indirect effects of this 

change on the social areas of education, health and social welfare policy. 

The monitoring of the telecommunication policy identified programs aimed at 

popularizing the use of telephones but which did not completely succeed. New technologies 

were introduced, such as the BRASILSA T satellite, cellular telephones, and cable 

television, but the principal beneficiaries of the dissernination of these technologies 

continued to be privileged social groups. 

The recent reformulation of educational television prograrnrning and the 

initiative to establish INTERNET access in schools suggest a positive prognostic for 

Education, but the general population had been kept out from the public policy agenda, and 

the information technology had not yet arrived in schools as of 1992. 

The effects on social welfare policy occurred in the form of the 

implementation of a modem communications network, reducing service delivery time to 

those insured by INSS and improving the financial control of tax collection and the 

payment of benefits. In health, the effects have not yet been felt in service provision to 

citizens, but the dissernination of information collected and processed by DATASUS 

systems have had a positive impact on planning and the control of spending on doctors 

visits and hospitaIs adrnitances. 
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CAPÍTULO 1 

O PROBLEMA 

1. INTRODUÇÃO. 

Numa época em que a sociedade brasileira se depara com diversos grupos de 

interesse, partidos políticos e segmentos populares se digladiando para reordenar a 

Constituição Federal segundo a lógica e o interesse peculiar de cada um deles, faz sentido 

avaliar como tem se transformado o ciclo de formulação das políticas de um setor 

considerado como uma ilha de eficiência na administração pública brasileira. 

A política de telecomunicações permeia a maioria das análises e debates 

sobre a realidade no Brasil, face à importância decorrente de suas distâncias continentais, à 

dinâmica de povoamento do território, e aos impactos das comunicações na economia e na 

vida política do país. A produção acadêmica focalizando o setor de Telecomunicões 

brasileiro, no entanto, só começou a se desenvolver a partir da década de 80. ' 

As Telecomunicações têm um caráter por demais abrangente que afeta todos 

os aspectos da vida social: a casa, o trabalho, a escola e o lazer. Por isso, têm sido 

consideradas como assunto de extrema relevância em quase todos os países que procuram 

estabelecer, através de várias convenções internacionais, sua legislação e regulamentação. 

Do entendimento das nações resultaram importantes organizações como a União 

Internacional de Telecomunicações, que tem a seguinte estrutura: (i) Conferência de 

" 

I os temas focalizados são: a interferência do Estado na economia (MACULAN, 1981; TREBAT, 1982; EARP, 1982; 

OLIVEIRA, 1989); a indústria de equipamentos (PESSINI, 1986; MOREIRA, 1989); a politlca tecnológica (COSTA, 1991); os 

aspectos regulatórios e modelos alternativos para a rede de telecomunicações brasileira (PRATES, 1992; MACULAN, 1994); 

sua relação com a competltlvidade da industria brasileira (ALMEIDA, 1993); os fatores determinantes das mudanças 

institucionais a nível mundial e seus reflexos no Brasil (ALMEIDA, 1994); e, finalmente, as relações entre distribuição de 

renda e telecomunicações no Brasil (MATTOS, 1995). 



plenipotenciária, órgão supremo; (ii) Conferências Administrativas Mundiais; (iii) 

Conferências Administrativas Regionais; (iv) Secretaria Geral; (v) Comitê Internacional de 

Rádio Comunicação; (vi) Comitê Consultivo Internacional Telefônico e Telegráfico. 

Um marco importante nas telecomunicações, que está sendo atualmente 

contestado em muitos países, é a declaração expressa por todos os países membros da UIT 

de que todos os serviços de Telecomunicações são públicos e, como tal, são de 

exclusividade do Estado, que pode exercê-lo diretamente ou indiretamente através de 

concessões, como foi estabelecido no art. 22 da Convenção Internacional de Madri em 

1932. 

2. O PROBLEMA DO MONOPÓLIO NO BRASIL. 

Depois do renascimento do liberalismo, da privatização da Britsh Telecom, 

desmembramento da AT &T e da queda do Muro de Berlim e dos avanços tecnológicos que 

revolucionaram as comunicações, a prestação do serviço de telecomunicações no Brasil 

tem sido alvo de um rigoroso questionamento, onde não faltam divergências sobre a 

identificação das causas da crise iniciada na década de 80, sobre a avaliação das políticas 

implantadas desde a promulgação do Código Brasileiro de Telecomunicações em 1962, e 

sobre as soluções para os problemas diagnosticados. 

Muitos argumentam que o modelo institucional criado pelo Código Brasileiro 

de Comunicações já não é mais adequado ao contexto atual, face às transformações 

ocorridas na sociedade brasileira e no panorama internacional. Outros sustentam que o 

monopólio estatal, reforçado pela Constituição de 1988, é indesejável, porque tem gerado 

ineficiências, retardado a oferta de terminais e dificultado a modernização da rede. Os 

profissionais, alguns ex-dirigentes do setor e o bloco nacionalista do Congresso 

consideram que o setor não deve ser privatizado porque é estratégico para o 

desenvolvimento do país, é um excelente instrumento para aumentar a competitividade da 

economia brasileira e, ainda, não foi suficientemente expandido e utilizado em articulação 
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com as políticas sociais para atacar os graves problemas sociais brasileiros, como a 

miséria, a fome, o analfabetismo, as endemias e a mortalidade infantil. 

3. O CONTEXTO INTERNACIONAL DAS TRANSFORMACÕES ESTRUTURAIS. 

Na dimensão econômica internacional, é intensa a disputa política, comercial 

e tecnológica travada pelos agentes que compõem o abrangente conglomerado 

modernamente denominado de "complexo eletrônico", dominado por poderosos grupos 

econômicos que integram verticalmente empresas prestadoras de serviço de comunicação e 

informática, fabricantes de componentes e produtos eletrônicos. Este setor é o núcleo mais 

dinâmico do desenvolvimento econômico e social das novas sociedades de informação que 

utilizam aquelas inovações como armas na guerra comercial da globalização. 

Mudanças político-ideológicas combinadas com os impactos e a integração 

permitida por essas inovações na organização do trabalho, produção e transmissão do 

conhecimento, na geração e fruição da cultura e do lazer, caracterizam uma era de 

transformações com fortes descontinuidades em todas as dimensões sociais - fenômeno 

que tem sido denominado de mudança global nos paradigmas (econômicos, políticos, 

científicos, tecnológicos e culturais). 

Os impactos dessa ambiência mundial na política brasileira de 

telecomunicações, aliados à própria idiossincrasia da situação política, econômica e social 

local, vão ser singularmente importantes. A monitoração dessa política vai revelar que 

mudanças importantes começam ser implementadas desde o final do Governo Sarney, em 

1989, com reflexos radicais na estrutura e funcionamento do setor de telecomunicações. 

Os avanços da micro-eletrônica associados ao desenvolvimento de novas 

técnicas de transmissão (microondas, satélites e fibras óticas), a crescente fusão e 

incorporação da informática nos produtos e serviços, o aparecimento de redes 

informáticas, a miniaturização e a possibilidade de embutir mais e mais inteligência em 
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todos tipos de equipamentos conectáveis às redes têm possibilitado a oferta de uma gama 

infindável de serviços, criando quase repentinamente um mercado astronômico, cuja 

regulação e exploração pelo Estado vem sendo questionado dia a dia. Embora, na década 

de 80, os analistas subestimassem o papel simbiótico das telecomunicações porque 

focalizavam sua atenção apenas na micro-eletrônica e no seu significado para as aplicações 

de computadores, como salientam Webster & Robins (1986, p 11), as telecomunicações 

passaram a se constituir o mais importante negócio neste final de século, porque o que 

conta hoje não são informações e facilidades que se consegue obter dos computadores 

isoladamente, mas as possibilidades que se abrem quando são conectados em rede, pois, 

aumentam a abrangência e disponibilidade das informações em escala mundial. 

Os avanços tecnológicos na área de teleinformática estão acontecendo numa 

taxa vertiginosa e estão afetando todos os aspectos das relações sociais e econômicas. 

Como será observado nesta pesquisa, inúmeros trabalhos já alertavam, na década passada, 

sobre as transformações globais que iriam amadurecer neste final de milênio, como o 

recuo do emprego em atividades de manufatura em beneficio do crescimento dos setores 

de serviço, e, especialmente a explosão da mão-de-obra utilizada nas atividades 

relacionadas ao manuseio de informações.2 

O perfil da mão-de-obra está sendo deslocado pelas profundas 

transformações no ambiente de negócios que começaram a se acelerar a partir da década de 

70. As mudanças que vinham sendo lentamente incubadas sofreram forte influência da 

depressão que se seguiu às crises no fornecimento do petróleo e ao surgimento de um novo 

modelo de desenvolvimento econômico praticado por novos e ágeis concorrentes, 

especialmente, o Japão e os "Tigres Asiáticos". 

Este ambiente de competição e sobrevivência acabou por gerar uma incrível 

diversificação de produtos, desestruturando os setores de produção em massa; impondo 

novos métodos comerciais e requisitos de fabricação para possibilitar o ajustamento rápido 

1 Vide Non & Mine (1980), Pont (1978) e Webster & Robins (1986) 
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às freqüentes mudanças no mercado e permitir o encurtamento do ciclo dos produtos - a 

produção flexível. Isto implicou no desenvolvimento de instrumentos de prospeção que 

permitissem captar as mudanças nas preferências do consumidor, diversificada pela 

explosão e segmentação dos meios e mensagens de comunicação. No lado da produção foi 

necessário incorporar, na fábrica, a capacidade de acompanhar a nova dinâmica industrial, 

ditada pelo melhoramento progressivo do produto e pela revolução científica e tecnológica 

gerada nos países desenvolvidos, como contrapeso ao esgotamento de recursos naturais, e, 

a necessidade de manter a hegemonia nas relações comerciais. Tudo isso acoplado acabou 

requerendo um novo padrão na troca de informações, sem o qual se toma impossível 

integrar esses processos numa escala mundial de ajustes instantâneos. Nasceu, daí, uma 

vigorosa demanda por redes corporativas e integradas de comunicação, modernamente 

consideradas o motor mais importante do crescimento econômico mundial. A competição 

por capturar essa demanda exponencial está causando uma restruturação em quase todas as 

administrações nacionais de telecomunicações. 

Não estaria completo o cenário, se não fosse também mencionado os reflexos 

das inovações organizacionais e novas formas corporativas de produção. A competição e o 

melhoramento progressivo nos produtos trouxe o Just-In-Time, o Kan Ban, novos arranjos 

nas relações entre os escritórios, departamentos, parceiros, fornecedores e representações 

comerciais, de forma a reduzir custos e operações redundantes, aumentar a especialização 

e a flexibilidade. 

Paralelamente ao desenvolvimento do viedotexto na Europa, vislumbrava-se, 

no final da década de 70, a explosão das aplicações ou usos do microcomputador pessoal 

através de sua interconexão a grandes bancos de dados possibilitada pelas redes de 

comunicação de dados. A primeira rede de pacotes ARPANET, implantada em 1969, foi 

resultado de um projeto patrocinado pelo Departamento de Defesa dos V.S.A para evitar a 

paralisação das comunicações americanas decorrente de um possível ataque nuclear. 

Rapidamente, quase todas as universidades americanas foram interconectadas para 

aumentar a velocidade das pesquisas. Em 1974, foram desenvolvidos protocolos poderosos 
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que permitiram a constituição da INTERNET, uma rede mundial desenvolvida, 

inicialmente, também, para a pesquisa que, depois da ploriferação do PC, se tornou o 

maior canal de distribuição de software e informações do planeta.3 Atualmente, o Estado 

americano novamente se antecipa. Em aliança com as empresas do ramo de computadores, 

software, cabos e companhias telefônicas está planejando a criação da National 

Information Infrastructure (NU), a infovia que o vice-presidente AI Gore chega a comparar 

com o projeto APOLLO, cuja meta é ligar todas as bibliotecas, hospitais e escolas 

americanas no final desta década.4 

Outra inovação já implantada nos países mais desenvolvidos é a Rede 

Digital de Serviços Integrados (RDSI), do inglês Integrated Service Digital Network 

(ISDN). Esta rede vai possibilitar ao usuário ligar qualquer tipo de equipamento de 

comunicação ou de informática a uma tomada comum, como se fosse uma tomada de 

energia elétrica, e, dessa forma, permitir a transmissão/recepção de sinais de voz, dados, 

texto e imagens, previamente digitados e trafegando em canal comum. 

O processo de convergência da telecomunicações e da informática chega ao 

seu ponto máximo com a implantação das redes RDSI. Na medida que um mesmo canal 

estiver transportando informações de modalidades diferentes (voz, texto, dados e vídeo), 

muitas funções de controle da rede vão ser desempenhadas pelo usuário. Aí se incluem as 

que completam as funções já oferecidas pelas administrações públicas de 

telecomunicaçõess ou as enriquecem com funções de armazenamento, conversão de 

códigos e processamento.6 

A perspectiva de diminuição do controle da rede pública e a alegada lentidão 

das administrações públicas para universalizar o serviço telefônico e, simultaneamente, 

3 Os protocolos TCP/IP, Transmission Control Protocol e Internet Protocol, foram desenvolvidos por Robert Khan, atualmente, 

presidente da Corporation for National Research Iniciatives (CNRI) e pelo cientista de computaçlo Vinton G. Cerr, 

atualmente presidente da Internet Society e vice-presidente da CNRI. Vide Gilster (1994, p. 17). 

4 International Business Week. Reportagem especial: The information revolution: How digital technology is changing the world. 

June, 13, 1994, p. 40. 

S Tarifaçlo de instantinea, emisslo de extratos de contas consolidadas de serviço. 

6 Slo os chamados serviços de valor adicionado. Vide OECD (1989, p. 21 e 29). 

6 



regular e atender com eficiência o mercado de servIços são os principais argumentos 

utilizados para pressionar a reformulação das estruturas existentes de regulamentação e 

exploração das telecomunicações em diversos países. 

4. A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. 

Neste capítulo introdutório, como recurso para caracterizar os antecedentes 

do problema analisado, serão recapitulados os principais fatos que estruturaram o sistema 

brasileiro de telecomunicações. A política de telecomunicações no Brasil admite a seguinte 

periodização: 

(i) de 1877, quando foi instalado o primeiro telefone no Brasil, até 1939 

(início da Segunda Guerra Mundial) - nesse período, o serviço telefônico apresentava 

condições satisfatórias embora seu avanço fosse lento, o Estado era proprietário da rede 

telefônica, mas a exploração ficava por conta da iniciativa privada, mas, a partir de 1891, o 

federalismo descentraliza o poder concedente para os estados; 

(ii) de 1939 a 1962, quando foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei 

4117 que cria o Código Brasileiro de Telecomunicações - a Segunda Guerra Mundial 

impôs severas restrições ao fornecimento de equipamentos, além do mais, a política de 

concessão descentralizada propiciou a criação de mais de mil concessionárias municipais 

sem uma política de fiscalização que mantivesse padrões mínimos de qualidade e 

conectividade; 

(iii) de 1962 até 1972, quando foi criada a TELELBRÁS - face a calamidade 

da situação no Rio Grande do Sul, o então governador Leonel Brizola encampa a CTN, um 

mês depois o Governo Federal intervêm na CTB, em seguida é instituído o Código 

Brasileiro de Telecomunicações que cria o Conselho Brasileiro de Telecomunicações, o 

Departamento Nacional de Telecomunicações, o Fundo Nacional de Telecomunicações a 

EMBRA TEL e a Rede Nacional de Telecomunicações; 

(iv) de 1972 até 1985 - após a criação da TELEBRÁS, o Ministério da 

Comunicação designa uma empresa telefônica por Estado da federação para operar cada 
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rede estadual, e, a TELELBRÁS passa a administrar o Fundo Nacional para expandir os 

terminais estaduais do Sistema Brasileiro de Telecomunicações; 

(v) de 1985 a 1992 - como reflexo das crises econômicas, das mudanças na 

política brasileira e do aumento na competição mundial, inicia o ciclo de reestruturação da 

política de telecomunicações guiado pelo binômio privatização-deregulamentação. 

5. O FOCO DOS DEBATES. 

Considerando a data de criação do Código Brasileiro de Telecomunicações 

(1962), o marco inicial de análise, devido à importância desta lei, verifica-se que durante o 

período 1962-1985, foi implantado, no Brasil, uma complexa rede de comunicações, 

constituída no seu modo central de uma rede básica operada pela EMBRA TEL, por onde 

trafegam as ligações telefônicas, as mensagens de telex, a troca de informações entre 

computadores, mensagens entre embarcações e ligações internacionais e toda a 

distribuição dos sinais de rádio e televisão, auxiliada pelo satélite brasileiro de 

comunicações (BRASILSAT). Operando nas pontas de rede encontram-se as empresas 

telefônicas estaduais que oferecem o serviço telefônico diretamente à população. A esse 

respeito, salienta Trebat (1982): 

Os dramáticos avanços obtidos no aperfeiçoamento das comunicações de 
longa distância, contrasta com o demorado melhoramento nos sistemas 
urbanos de telefonia, onde dificuldades técnicas de expansão fisica de 
facilidades em áreas urbanas congestionadas, combinadas com problemas 
econômicos de plantas, equipamentos antiquados e altos custos de 
investimento retardam os passos do crescimento. Contudo, um substancial 
aceleramento do investimento em sistema urbanos começou a amadurar no 
final dos anos 70. (pp. 142-43). 

Uma grande descontinuidade no ritmo de investimentos resultou das medidas 

governamentais implantadas em 1974, decorrentes do ajustamento do choque do petróleo e 

aumento na taxa de juros no mercado financeiro internacional. A partir deste ano, o 

governo passa a sacar progressivamente os recursos do Fundo Nacional de 
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Telecomunicações, liquidando o principal instrumento de captação de recursos financeiros 

para expansão do setor. 

Tabela 1.1 - Indicadores de Comunicações: Telefones versus Televisão. 

PRODUÇAO DE TV (XlOOO) 1965 1970 1975 1978 1979 1980 

BRASIL 346 726 1607 2414 2723 3211 

ARGENTINA 212 194 290 219 262 454 

MÉXICO 180 431 569 767 847 964 

TEL. POR 100 HABITANTES 

BRASIL 1.62 2.10 3.00 4.50 5.10 6.30 

ARGENTINA 6.80 7.80 9.10 9.20 9.30 

MÉXICO 3.10 5.00 6.40 6.80 7.20 

EUA 58.30 68.60 75.50 77.50 78.80 

Fonte: Anuáno EstatístIco da ONU (1970,1980) e Anuáno EstatístIco do IBGE (1970). 

Uma característica peculiar da evolução das telecomunicações no Brasil é a 

taxa de crescimento da produção de televisores, comparada com a de outros países sul 

americanos e relacionada à evolução de seus indicadores de densidade telefônica, i.e., o 

número de telefones por 100 habitantes (Tabela 1.1). O descompasso entre os indicadores 

brasileiros confirma o diagnóstico, exautivamente repetido pela crítica, de que a política de 

telecomunicações, durante o período autoritário, beneficiou em demasia a exploração dos 

serviços de televisão, por considerá-la fundamental na consecução da "integração 

nacional", um Objetivo Permanente da Doutrina de Segurança Nacional. Um dos mais 

graves problemas decorrentes desta política foi o aumento na concentração de renda, pois, 

como afirma Dias (1979): 

"Os meios eletrônicos têm aumentado sua presença na vida brasileira, e isto é 
sentido pela publicidade que, a cada ano que passa, mais e mais concentra 
seus recursos sobretudo na televisão, diminuindo sua aplicação em jornais e 
revistas. A publicidade é a grande fonte de financiamento dos meios de 
comunicação no Brasil, representando mais de 80% do faturamento dos 
grandes jornais (no caso de O Estado de São Paulo, 78,89% em 1975) e 
atingindo 100% na maioria das estações de rádio e de televisão. 

9 



É uma indústria poderosa que, somente em 1974, movimentou perto de 900 
milhões de dólares, que eqüivaliam a pouco mais de 1,3% do Produto 
Nacional Bruto. " (Op. cit., p. 255) 

Tabela 1.2 - Distribuição das Despesas com Publicidade, por Classe de Veículo. In Dias 
(1979, p. 256) e Bolanõ (1988, p. 59). 

ANO TV Jornal Revista Rádio Outdoor< I ) Cinema Diversos(2) 

1962 24,7 18,1 27,1 3,6 6,4 0,1 
1963 32,9 18,6 21,9 23,0 4,1 0,6 
1964 36,0 16,4 19,5 23,4 4,1 0,6 
1965 32,8 18,4 25,6 19,5 3,4 0,3 
1966 39,5 15,7 23,3 17,5 3,7 0,3 
1967 43,0 14,5 22,0 15,5 4,4 0,6 
1968 44,5 15,8 20,2 14,6 4,3 0,6 
1969 43,1 15,9 33,9 13,6 3,0 0,6 
1970 39,6 21,0 31,9 13,2 3,8 0,5 
1971 39,3 24,8 17,0 12,7 5,3 0,9 
1972 46,1 21,8 16,0 9,4 5,1 1,3 
1973 46,6 20,9 15,6 10,4 5,1 1,4 
1974 51,1 18,5 16,0 9,4 4,0 1,0 
1975 53,9 19,8 14,1 8,8 2,7 0,7 
1976 51,9 21,1 13,7 9,8 2,9 0,6 
1977 55,8 20,2 12,4 8,6 2,4 0,6 
1978 56,2 20,2 12,4 8,0 1,5 0,5 1,2 
1979 55,9 20,1 13,0 8,5 1,5 0,6 0,4 
1980 57,8 16,2 14,0 8,1 1,5 0,6 1,8 
1981 59,3 17,4 11,6 8,6 1,8 0,5 0,8 
1982 61,2 14,7 12,9 8,0 2,3 0,4 0,5 
1983 62,3 13,4 14,3 7,4 1,8 0,3 0,5 
1984 62,1 14,8 12,7 8,1 1,6 0,4 0,3 

Fonte: Anuário ABAP, 1981 e relatório de 1982 do Grupo Mídia de São Paulo. 
(1) Cartaz mural, painel urbano e de estradas e luminosos. 
(2) Mala direta, cartazes em ônibus, trens, metrô, aeroportos, painéis e estádios, placas 

indicativas de rua, painéis eletrônicos, balcões etc .. 

Com estas preocupações orientando um levantamento preliminar, verificou

se que o Governo da Nova República começou a modificar, pelo menos formalmente, as 

diretrizes do processo de formulação das políticas para o setor, ao ressaltar que: 

"No passado recente, a política de investimentos do setor dirigiu-se 
principalmente à telefonia interurbana, parte mais rentável do sistema. A essa 
etapa seguiram-se a expansão e consolidação dos serviços urbanos e a 
modernização das comunicações postais. A última etapa do processo consistiu 
na diversificação do leque de serviços oferecidos. Concomitantemente, o setor 
experimentou sérias restrições no uso de recursos próprios, causando 
limitações no volume dos investimentos. 
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Como o setor de comunicações já consolidado em sua estrutura básica, a 
retenção dos investimentos não afetou, entretanto, a eficiência dos serviços 
prestados, dada a elevada produtividade conseguida. 
Ainda. assim. cabe ressalvar que a distribuicão dos telefones não atende 
igualmente a todos os segmentos da populacão. Privilegia as camadas 
urbanas de maior poder aquisitivo. em detrimento das populacões de baixa 
renda da periferia das grandes cidades. ao mesmo tempo em que deixa pouco 
assistidas as áreas rurais." (PND da Nova República, Capítulo VII -
Comunicações, p. 186, gritos acrescentados pelo autor) 

o mesmo documento fixa objetivos para o período 1986/1989, entre os quais: 

"- Privilegiar o acesso do segmento mais numeroso e carente da sociedade 
aos serviços básicos e atender à demanda do segmento economicamente 
mais avançado nos demais serviços. 

- Consolidar a indústria de equipamentos e sistemas de comunicações, 
visando suprir a demanda interna e mantendo, ao mesmo tempo, os centros 
de decisões sob controle nacional. 

- Incentivar a capacitação tecnológica do país com o propósito de dominar a 
tecnologia de suporte necessária à operação do sistema. " (Op. cit., p. 187) 

Pode-se avaliar os resultados das políticas de telecomunicações pelo menos 

sob três pontos de vista: (i) tecnológico - relacionado à capacidade de geração de projetos 

de equipamentos e sistemas no país, à modernização do parque instalado e a otimização 

operacional da planta; (ii) econômico - avaliado pelo retomo sobre o capital investido e 

pelos seus reflexos no processo de desenvolvimento; e, (iii) sócio-cultural - relacionado ao 

atendimento das necessidades dos diversos segmentos da população, aí incluídos, os 

estratos carentes dos centros urbanos e da área rural, assim como o numeroso segmento 

das pequenas e médias empresas de setores tradicionais da atividade econômica. 

Ao que tudo indica, as políticas de telecomunicações têm contemplado os 

objetivos tecnológicos e econômicos. Isto permite supor que setores mais desenvolvidos 

estejam satisfeitos com as políticas adotadas. O que, talvez, justifique porque elas são 

percebidas pelos analistas e pela opinião pública como eficazes. O que se questiona, no 

entanto, é a eficácia destas políticas, examinadas a partir de problemas e necessidades 

sociais. Chega-se desta forma, ao foco do problema que se pretende pesquisar. 
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6. O FOCO DA PESQUISA. 

Com o fim do ciclo de regimes militares, mudanças significativas foram 

introduzidas no processo de formulação, implantação e avaliação das políticas de 

telecomunicações no Brasil. Em que medida essas políticas foram redirecionadas para 

melhorar a equidade na prestação dos serviços? Ou, dito de outra forma, durante a 

transição democrática brasileira, até que ponto as políticas de telecomunicações 

formuladas e implantadas melhoraram o atendimento aos diversos segmentos da 

população e, neste sentido, produziram impactos sociais positivos? 

O objetivo em tomo do qual se desenvolve esta dissertação é identificar as 

mudanças significativas introduzidas e analisar os impactos sociais resultantes das 

políticas de telecomunicações formuladas e implantadas no período de 1985 a 1992. 

O significado, a força e a contemporaneidade das questões evocadas 

dispensam apresentação de relevância, no entanto, fatos previsíveis e dilemas enfrentados 

pelo governo e pela sociedade brasileira podem ser apresentados para reforçar a 

importância desse estudo. 

Em primeiro lugar, é preciso levar em conta a reforma regulamentar do setor 

de telecomunicações que está se processando no presente momento. Esta reforma deve 

culminar com a sistematização das alterações legais em um novo Código Brasileiro de 

Telecomunicações, que já está sendo elaborado a nível de proposta por várias correntes 

políticas e grupos de interesse. 

Em segundo lugar, deve-se considerar a batalha constitucional, iniciada em 

1988, travada na Assembléia Nacional Constituinte, ponteada de marchas e contramarchas 

no processo revisional de 1993 e o esperado processo de mudança que se desenrolará a 

partir de 1995. É muito provável que a abrangência do monopólio estatal sobre a área de 

telecomunicações seja "flexibilizado". Toda discussão sobre a questão da delimitação da 

esfera pública e privada e da fronteira entre Estado e mercado é da maior importância para 

que se preserve o que for essencial ao desenvolvimento sócio-econômico do país. 
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Finalmente, constata-se uma ausência enorme de estudos de avaliação sobre o 

setor de telecomunicações, muitos anos considerado assunto protegido pelo rótulo de 

segurança nacional, e discutido em foruns praticamente restritos, no interior das agências 

governamentais, especialmente na Escola Superior de Guerra, o único fórum que os 

ministros da pasta reportavam relatórios de acompanhamento e avaliação dos programas e 

políticas fonnuladas e implementadas. A necessidade de difusão da aplicações comerciais e 

sociais das tecnologias de comunicação e infonnação, algumas delas, mantidas em segredo 

pelo complexo industrial-militar durante a Guerra Fria, requer que este tema seja ventilado e 

explorado para que maior número de pessoas, empresas e outras organizações tomem 

partido e sejam beneficiadas pelos avanços tecnológicos que vêm acontecendo de fonna 

incessante. 

7. ORGANIZAÇÃO DO RESTANTE DO ESTUDO. 

Esta Dissertação foi organizada em seis capítulos e uma parte final, que 

sintetiza o estudo. O Capítulo I apresentou o problema pesquisado, seu contexto, escopo e 

relevância. O Capítulo II - Referencial Teórico - apresenta os conceitos básicos e critérios 

de monitoração e avaliação e os quadros de referência propostos por Dunn (1981), Dror 

(1968) e Subirats (1989) e Smith (1973) para a análise das políticas públicas. Em seguida, o 

Capítulo III - A Teoria da Escolha Pública e a Regulação - apresenta um referencial para 

definir a fronteira público-privado, é apresentado os fundamentos da regulação e uma 

avaliação sumária sobre o desmembramento da A T &T; o Capítulo IV - Os Prognósticos 

dos Impactos Sociais - é uma revisão bibliográfica sobre a monitoração e avaliação dos 

impactos sociais das tecnologias de telecomunicações e informática, onde é apresentado um 

influente prognóstico para a era da infonnação e os dilemas a serem enfrentados pelos 

fonnuladores da política no Brasil. O Capítulo V - Monitoração da Política de 

Telecomunicações no Brasil (1985-1992) - analisa as mudanças na formação da agenda: a 

atuação da burocracia, dos grupos de interesse e dos partidos políticos na fonnulação da 

política: a implantação de novas tecnologias; e, finalmente, monitora os resultados dos 
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programas de telefonia pública e os resultados da política de concessões dos serviços de 

radiodifusão. O Capítulo VI - O Desempenho da Política nas Áreas Sociais - é um 

levantamento das aplicações de TI nas áreas de educação, saúde e previdência, que tenta 

explorar a extensão do impacto na gestão, no acesso e na prestação dos serviços de 

educação, saúde e previdência. Finalmente, a parte final - Resumo. Conclusões e 

Recomendacões - sintetiza os resultados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

REFERENCIAIS TEÓRICOS. 

1. ESCOLA DE ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

1.1 Definicões. 

A análise de políticas públicas consiste na produção conhecimentos utilizados 

no processo ou ciclo da política, como, também, conhecimentos sobre a própria natureza, 

constituição e funcionamento daquele mesmo ciclo. Produção de conhecimentos prag-

máticos, i. e., guias para orientar a ação, informações que auxiliem os políticos e 

administradores públicos na busca de soluções para os problemas de natureza prática 

(Lasswell, 1951, pp. 1-2). 

A definição incluí todos os elementos necessários para uma delimitação 

preliminar, porém, a partir da década de 80, dada a abrangência de atuação dos governos, 

qualquer atividade governamental, ou mesmo profissional, que gerasse conhecimento 

especializado poderia ser incluída naquela definição. Para contornar esta dificuldade, Dunn 

(1981) propôs uma definição mais restritiva: 

''Análise de Políticas Públicas é uma disciplina das ciências sociais aplicadas 
que utiliza múltiplos métodos de investigação e argumentação para produzir e 
transformar informações politicamente relevantes que podem ser utilizadas em 
contextos políticos específicos para resolver problemas públicos." (p. 34) 

A análise de políticas públicas deve se estender para além da geração dos 

"fatos" produzidos pela combinação e transformação dos conteúdos gerados pelas ciências 



sociais (Economia, Sociologia, Ciência Política e Psicologia). Adicionalmente, os analistas 

de política devem produzir informações sobre valores, cujo atendimento será o principal 

teste para aferir o grau de resolução dos problemas; e, também, sobre as linhas de acão 

preferenciais, acompanhadas por argumentação de apoio que sirvam de motivação, para a 

implementação das políticas. Por conseguinte, a análise deve utilizar simultaneamente os 

três tipos de abordagem apresentadas no Quadro 2.1. 

abordagem questão fundamental tipo de informação 
EMPIRICA O problema existe? indicativa 

(jatos) 
VALORATIVA Qual é a sua importância valorativa 

(valores) 
NORMATIVA O que deveria ser feito? advocatícia 

(ação) 

Quadro 2.1 - As Três Abordagens da Análise de Políticas Públicas 

1.2 O Quadro de Referência. 

A Figura 2.1 apresenta os principais elementos do quadro referencial de 

análise de política pública. Os componentes informacionais da política (retângulos) são 

produzidos pelos métodos analíticos (os ovais), através de transformações informacionais 

da política (as setas) 

Sob o ponto de vista lógico, a análise pode ser pensada como um processo 

cíclico, que inicia com a estruturação do problema, evolui com a aplicação dos métodos de 

análise, e se fecha pelo uso da inferência prática, recomeçando em movimentos aspirais ou 

circulares. Cada método transforma determinados classes de informações em outras, 

gerando uma cadeia cíclica, conforme está apresentado na Figura 2.1 
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elementos 

utilizadOS na 

formulaçao 

da palltlca 

t- Resultados --
da palftlca 

elementos 

utilizados na 

Implementaçao 

da palltlca 

elementos utilizados na ........ 

abOrdagem retrospectiva 

PrOblemas 

de palltlca 

INFERl!NCIA 

PRÁTICA 

Desempenho 
da palftlca 

AVALIAÇÃO 

AÇOes 

da palftlca 

elementos utilizados na 

abordagem prospectiva 

Alternativas 

da palftlca 

Figura 2.1 - O Processo de Análise de Políticas Públicas. In Dunn (1981, p. 48) 

O Quadro 2.2 apresenta uma hierarquia entre os seis métodos de análise. 

Como pode ser observado, a estruturação de problemas tem precedência sobre todos os 

outros métodos, embora sua utilização, normalmente, ocorra de forma interativa, 

incorporando os resultados por ventura disponíveis das demais etapas, num processo de 

refinamento sucessivo. Tão logo disponha de um modelo um modelo de relações de causa 

e efeito existentes no problema que se está analisando, obtido na monitoração, o analista 

pode prospectar o efeito de políticas alternativas no futuro. A fase de geração de 

alternativas, como pode ser observado na Fig. 2.1, utiliza, simultaneamente os resultados 

da avaliação (políticas passadas) e a prospecção (políticas futuras). Finalmente, a 
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proposição de novas alternativas, interrupção ou a restruturação de políticas correntes 

utiliza os métodos de argumentação ou recomendação. 

métodos informações produzidas 

Estruturação do problema classificações sobre as causas e possíveis soluções Problemas da política 
para o problema, integrando todos os métodos 
utilizados 

Monitoração causas e conseqüências passadas da política Resultados ou 
Saídas da política 

Prospecção conseqüências futuras da política Alternativas da política 

Avaliação valor ou mérito das políticas passadas e futuras Desempenho da política 

Recomendação argumentos convincentes sobre os efeitos positivos Ações da política 
das linhas de ação propostas. 

Inferência prática conclusões sobre o nível de resolução ou alívio dos Restruturação da política 
problemas. 

Quadro 2.2 - Os Métodos e Informações Relevantes da Análise. 

A análise dos argumentos empregados pelos diversos segmentos da 

sociedade possibilita que o analista perceba com clareza as razões de suas divergências 

com relação ao encaminhamento dos problemas públicos. Os argumentos, portanto, são as 

peças chaves, em tomo das quais os debates se desenvolvem e as reivindicações se 

legitimam. 

Em qualquer tipo de argumentação o analista lança mão, simultaneamente, de 

todo bloco de informações relevantes da política. Como foi salientado anteriormente, estas 

informações tanto podem ser de natureza empírica, teórica ou ética. No referencial de 

análise proposto por Dunn (1981, p. 44), as informações relevantes são o resultado da 

aplicação dos métodos de análise descritos anteriormente e podem ser relacionadas como 

mostra Figura 2.2. 
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problemas alternativas ações resultados desempenho 

da ~ da ... da 1-- da 1..- da 

política política política POlítica pOlítica 

Figura 2.2 - As Informações Relevantes para Analisar a Política. In Op. cit., p. 44). 

Um problema político normalmente resulta da percepção de uma das 

seguintes situações: (1) um valor ético não está sendo assumido; (2) uma necessidade 

social não esta sendo atendida de forma satisfatória; ou, (3) uma oportunidade política está 

sendo negligenciada. 

Alternativas políticas normalmente são concebidas como soluções possíveis 

para os problemas previamente formulados. Em política pública não se deve considerar os 

problemas como se fossem quebra-cabeças, tendo sempre uma solução derradeira, ao invés 

disso, é sempre salutar pensar que as soluções ou alternativas aliviam as questões 

identificadas, comparando-as, sempre que possível, com as soluções dadas para o mesmo 

problema no passado. 

Uma acão política é definida por Dunn (1981, p. 45) como um movimento 

ou uma série de movimentos guiados por uma alternativa política que é projetada para 

atingir resultados previamente avaliados. Isto significa que, antes de se elaborar uma 

recomendação, é necessário produzir informações sobre o desempenho e o efeito futuros 

das alternativas políticas propostas, portanto, isto reforça que, sob o ponto de vista lógico, 

os métodos de monitoração, avaliação e previsão devem preceder a etapa de elaboração de 

recomendações. 

o resultado da política é a conseqüência observada das ações políticas. Muito 

embora o resultado de uma ação não possa ser estabelecido ou conhecido antes de sua 

realização, muitas vezes torna-se necessário produzir informação sobre o resultado de uma 

ação política antes mesmo que ela ocorra, por isto se diz que este tipo de informação é 

tanto produzido ex ante como ex posto 
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o desempenho da política é o grau em que o resultado de uma dada política 

contribui para o atendimento aos valores prevalecentes. A definição formulada por Dunn 

(1981, p. 45) é bastante correlacionada à visão sugerida por Dror (1968). Um problema de 

política pública pode ser visto como uma discrepância entre os valores e imagens 

subjetivas que os políticos, analistas, público-alvo, beneficiários e todos os outros agentes 

da rede de formulação têm da realidade. Neste sentido, portanto, o desempenho das 

políticas, assim como os próprios problemas, são construções analíticas e, portanto, não 

têm existência autônoma, são construções subjetivas criadas pelos agentes no seu contato 

com a realidade. 

o contexto ou sistema político no qual as política públicas se desenvolvem, 

como está ilustrado na Figura 2.3, é formado pelo arranjo institucional ou rede de relações 

complexas entre três componentes principais: (1) a ambiência da política; (2) os grupos de 

interesse (policy stakeholders); e, (3) as próprias políticas públicas, constituídas por longas 

séries de escolhas realizadas pelos agências e funcionários governamentais e classificadas 

em áreas temáticas. 

contexto 

da polftlca 

Violência 
Inflação 
Desemprego 
Discriminação 
Miséria urbana 

grupos 

de Interesse 

Analistas 
Grupos sociais 
Sindicatos 
Partidos políticos 
Agências 

polftlcas 

públicas 

Segurança 
Econômica 
Social 
Pessoal 
Urbana 

Figura 2.3 - Os Três Elementos do Sistema Político. In: Dunn (1981, p. 46). 
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É importante observar que os eixos do quadro de referência apresentado na 

Figura 2.1 permitem distinguir que métodos e informações são utilizados em diferentes 

abordagens. O diagrama não é uma descrição positiva do processo de análise, no entanto, 

como salienta Dunn (1984, p. 50), este quadro pode ser útil quando se investiga os pontos 

fortes e fracos encontrados nos diferentes métodos e técnicas empregadas na análise de 

políticas públicas. O diagrama simplesmente interliga os cinco tipos de informações 

relevantes através dos métodos de análise, muito embora, insinua uma orientação cíclica, 

no sentido dos ponteiros do relógio. Na prática, tanto os agentes, como os analistas saltam 

de um método para outro, numa seqüência que se adequa ao contexto do problema 

analisado. 

1.3 Monitoracão da Política 

Até que sejam adotadas, implantadas e monitoradas, as recomendações 

políticas são meramente conjecturas formais ou hipóteses baseadas em experiências 

correlatas anteriores a respeito das relações existentes entre as ações políticas formuladas e 

seus prováveis resultados. O principal objetivo ou utilidade da monitoração, portanto, 

consiste exatamente na produção de informações que permitam explicitar melhor as 

relações de causa e efeito das políticas públicas. 

A monitoração pode ser empregada para cumprir diversas funções: (1) 

verificar se as ações desempenhadas pelos atores envolvidos na política estão de acordo 

com as normas administrativas, papéis ou padrões ditados pelos poderes constituídos, ou 

recomendados por entidades profissionais; (2) auditar se os recursos e serviços 

direcionados para os beneficiários ou grupo-alvo estão realmente sendo recebidos; (3) 

contabilizar as mudanças sociais e econômicas decorrentes da implantação de um conjunto 

de programas e políticas públicas; e, finalmente, (4) explicar as diferenças relevantes entre 

os objetivos da política e os resultados efetivamente conseguidos pela implantação dos 

programas. 
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1.4 A valiacão da Política 

A avaliação é um processo logicamente posterior à monitoração, cUJO 

objetivo é produzir informações sobre o desempenho da política na satisfação de 

necessidades, valores ou oportunidades que constituem um "problema". Neste sentido, ela 

deve contribuir: (1) para desenvolver inferências práticas sobre o nível em que os 

problemas foram solucionados, atenuados; (2) para explicitar e criticar os valores que 

suportaram a seleção de metas e objetivos; e, (3) para auxiliar a aplicação de outros 

métodos de análise, como a estruturação de problemas e a recomendação de linhas de ação. 

A figura 2.5 permite visualizar melhor a utilidade da avaliação, mostrando 

que o ciclo da política pode ter quatro variantes básicas: (1) o ciclo de ajuste, quando as 

mudanças nas condições de implementação, depois de monitoradas, são avaliadas de forma 

a produzir novas linhas de ações ajustadas às novas condições; (2) o ciclo de continuacão, 

quando os resultados da avaliação indicam que o "problema" está sendo resolvido 

satisfatoriamente e não há modificação a introduzir; (3) o ciclo de terminação, que 

acontece quando as informações produzidas pela avaliação possibilitam inferir que o 

problema foi resolvido, ou que as ações implementadas não estão contribuindo para a 

solução do problema; e, finalmente, (4) o ciclo de restruturação, se as informações 

produzidas pela avaliação indicarem que o problema foi mal estruturado, e, portanto, todo 

ciclo de formulação da política precisa ser reiniciado. 
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Figura 2.4 - Os Quatro Ciclos do Processo de Análise da Política. In Dunn (1981, p. 342) 

1.4.1 Os Critérios. 

Os critérios utilizados no processo de avaliação são idênticos aos do processo 

de geração de recomendações, diferindo apenas em um aspecto. A diferença é que, 

enquanto na avaliação os critérios são aplicados retrospectivamente (ex post), os mesmos 

são empregados na recomendação prospectivamente (ex ante). O Quadro 2.3 sumaria estes 

critérios. 
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.Critério 

Eficácia 

Eficiência 

Adequação 

Equidade 

Sensibilidade 

Pertinência 

Referência 

Atingimento de resultados 
positivos 

Esforço despendido para atingir o 
resultado 

Extensão em que o atingimento do 
resultado resolve o problema 

Em que medida a distribuição de 
custos e beneficios é eqüitativa 

Medida em que os resultados da 
política atendem aos valores ou 

preferências de grupos específicos 

Mérito ou valor das saídas 
(objetivos) desejadas 

Exemplo 

Unidade de serviço 

Custo unitário 
Beneficios líquidos 

Relação custolbeneficio 

Custos fixos 
(Problema tipo I) 
Efetividade fixa 

(Problema tipo 11) 

Critério de Pareto, Kaldon-Hicks e 
de Rawls. 

Consistências com pesquisas de 
opinião. 

Os programas 
públicos deveriam ser tanto 
eqüitativos como eficientes. 

Quadro 2.3 - Critérios de Avaliação de Políticas. In Dunn (1981, pp. 343). 

1.4.2 As Abordagens. 

Existem duas premissas fundamentais relacionadas com a avaliação de 

políticas. A primeira é a pressuposição da existência ou o desenvolvimento de métodos 

para monitorar os resultados ou saídas da política. A segunda é que haja disponível ou se 

desenvolva uma escala de valor para determinar o mérito destes resultados para uma 

determinada pessoa, grupo ou sociedade. Isto significa que todo tipo de avaliação depende 

de premissas factuais e de valor Além das questões anteriormente apresentadas, na prática, 

muitas vezes se confunde as atividades de monitoração e avaliação. Isto, portanto, toma 

obrigatório que se tenha um esquema de referência como o Quadro 2.4 que toma explícito 

as diferenças entre as várias abordagens utilizadas na avaliação, de modo a permitir a 

escolha da abordagem maIS adequada para cada tipo de política. 
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Abordagem Objetivo Premissas 

Pseudo-Avaliado Produzir informação Mérito ou valor dos re-

confiável sobre os resul- sultados 

tados da política 

Avaliação Formal Produzir informação Metas e objetivos 

confiável sobre os obje- formais são as medidas 

tivos anunciados de mérito ou valor 

formalmente 

Avaliação teórica da Produzir informações sobre Os objetivos e as metas 

decisão os resultados da política ex- dos interessados são as 

plicitamente valorizados medidas apropriadas de 

pelos diversos interessados. valor. 

Principais Métodos 

Experimentação Social 

Sist. de Contabilidade Social. 

Acumulação de Pesq. Social. 

Avaliação do desenvolvimento 

Avaliação experimental 

Avaliação retrospectiva do 
processo 

Avaliação retrospectiva do 
resultado 

Aferição de avaliabilidade 

Análise de utilidade multi
atributo 

Quadro 2.4. Quadro de Referência da Avaliação. In Dunn (1981, p. 344). 

2. O MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SMITH. 

Este modelo permite que se avalie a implementação da política a partir das 

interações que se estabelecem entre categorias consideradas essenciais. O modelo proposto 

por Smith (1973) parte do pressuposto de que toda política pública visa mudanças na 

sociedade, especificamente, nos padrões de interação entre indivíduos, grupos ou 

instituições. O foco do modelo são as tensões ou conflitos sociais, são eles que disparam os 

processos de mudança social. As tensões desencadeiam uma série de processos de fase, 

como ilustra a Figura 2.5. 
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Tensões na 

Sociedade 
I Articulação • Ação • Instituições 

Figura 2.5. O Modelo de Institucionalização de Zollschan. In: Smith (1972, p. 201). 

Smith (1972) incrementa o modelo para tomá-lo mais útil na implementação 

da política, aglutinando as fases de articulação e ação numa fase mais geral de transação, 

onde as tensões se articulam para gerar novos padrões de comportamento ou relações, que 

podem ser transitórios ou permanentes. Somente neste último caso poder-se-ia falar em 

instituições, mas em qualquer caso, o processo de implementação estaria sempre gerando 

realimentação nas tensões que se desenvolvem no interior da sociedade, atenuando-as ou 

intensificando-as, como ilustra a Figura 2.6. 

Um pressuposto do modelo é que a política formulado pelo governo, ela 

própria, é uma fonte de tensões que decorrem do esforço para mudar antigos padrões de 

transação ou estabelecer novas instituições. Como pode ser observado, o modelo trata 

somente do relacionamento entre quatro variáveis essenciais: (1) a política idealizada; (2) a 

organização implementadora; (3) o grupo alvo; e, (4) os fatores ambientais. 

Existem descritas na literatura várias tipologias de políticas, Smith adota as 

tipologias de Lowi e Salisburg, classificando-as em três categorias: (a) simples ou 

complexas, dependendo da sua natureza incrementalista, ou não; (b) organizacional ou 

não-organizacional, se requerem, ou não, a modificação ou o estabelecimento de novas 

organizações; e, (c) distributiva, redistributiva, regulatória, auto-regulatória, ou emotivo

simbólica. 
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Figura 2.6 - Modelo do Processo de Implementação da Política. In Smith (1972, p. 203). 

Salienta, também, que os programas que compõem a política podem receber 

intensidades de apoio diferenciadas por parte do governo; os programas podem ser 

resultados de políticas eleitas ou demandadas; e, o âmbito ou escopo da política pode 

variar em termos de abrangência geográfica, setores e área substantivas envolvidas. No 

ciclo da política pública é importante também que o analista considere que os impactos 

subjetivos ou as imagens construídas por todos aqueles afetados, interessados e envolvidos 

no processo de formulação. No modelo, o grupo-alvo são todos aqueles que a política tenta 

induzir novos padrões de interação. Sob este ponto de vista, o sucesso da política depende 

do grau de organização ou institucionalização deste grupo, do posicionamento da sua 

liderança e da experiência política que o grupo teve no passado 

Igualmente importante para a implementação da política é a natureza das 

organizações envolvidas. Estruturas estáveis, quadros qualificados, lideranças 

administrativas alinhadas com a política e capacidade de detalhar os programas necessários 
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são fatores considerados relevantes para o sucesso da implementação da política. E, vice

versa, qualquer um destes fatores pode também comprometê-Ia. 1 

No modelo proposto, os fatores ambientais podem ser considerados como um corredor de 

restrições através da qual a política deve ser forçada. Cada política possui o seu próprio 

contexto mais favorável. Como foi dito anterionnente, as tensões penneiam e detenninam 

a urdidura e trama do tecido social, em qualquer nível, intra e inter organização 

implementadora, grupo-alvo, política idealizada e fatores ambientais. Smith (1972) 

apresenta um quadro de referência completo para a análise destes conflitos referidos a 

diferentes estados ou situações. 

A análise dos padrões de transação pode ser muito útil porque, em muitas 

situações, o governo pode somente estar interessado neste nível e, não, em erigir ou 

estabelecer instituições. Isto é particulannente crítico nos países em desenvolvimento, 

onde se deve prestar atenção se as políticas anunciadas estão realmente sendo 

implementadas, mesmo se elas assumem o fonnato de leis, regulamentos ou, até mesmo, 

dispositivos da própria Constituição Federal. O analista deve estar atento ao caráter 

fonnalista que caracteriza a cultura política desses países. Esta característica pode também 

variar entre as diferentes esferas de atuação do governo. 

A institucionalização é o objetivo fundamental de qualquer política pública, 

no entanto, é muito dificil detenninar o justo momento em que ela acontece porque o ciclo 

da política é contínuo. Para superar esta dificuldade Smith (1972) recomenda alguns 

critérios para identificá-la: (1) checar se a instituição tem habilidade de sobreviver as 

mudanças do ambiente; (2) examinar a imagem que a instituição projeta nos grupos sociais 

que a rodeiam em tennos de autonomia e influência; e, (3) verificar se os seus padrões de 

relacionamento se tomam nonnativos para outros componentes sociais. Smith salienta que 

1 Isso foi o que aconteceu com a restruturaçlo do Sistema Telebrás anunciada logo no inicio do Governo Collor. A aglutinaçio 

das 22 (vinte duas) empresas em 8 (oito) empresas regionais nlo foi realizada porque nlo contou com o apoio das lideranças 

polfticas estaduais, nem tio pouco com o aval dos quadros dirigentes das empresas. 
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é muito fácil, especialmente para o governo, criar organizações políticas ou administrativas 

para instrumentalizar uma política, o caminho para elas se tomarem instituições, no 

entanto, é penoso e complexo, porque as demandas para forçar a sua perpetuação podem 

ser transitórias. Um roteiro para avaliar a implementação da política é comparar os novos 

padrões estabelecidos ou instituições com os objetivos da política "idealizada" por seus 

formuladores. Isto se toma um problema quando se analisa políticas que envolvem 

mudanças radicais, porque o tempo de implementação pode se dilatar ao infinito. Por outro 

lado, muitas vezes se verifica que a política idealizada nunca se materializa porque ela 

mesma pode gerar padrões de resistência que empurram a realidade para a direção oposta. 2 

Finalmente, o último componente do modelo é o elo de realimentação do 

ciclo de implementação. Logo que surgem novos padrões de relacionamento ou indícios do 

estabelecimento de instituições, eles modificam a composição das forças e dos conflitos na 

matriz de implementação formada pela política idealizada, organização implementadora, 

grupo-alvo e pelos fatores ambientais, gerando apoios ou tensões desagregadoras. Isto 

permite que se compreenda a natureza contínua, muitas vezes interminável, dos ciclos de 

implementação das políticas públicas. 

3. OS MODELOS DE AV ALIACÃO DE DROR E SUBIRA TS. 

A legitimidade da atuação do governo, especialmente na área de 

Telecomunicações, como salienta Subirats (1989) deverá depender mais da sua capacidade 

de responder as demandas dos setores incluídos no seu âmbito de atuação do que de sua 

legitimidade ideológica e constitucional. Afinal, espontaneamente, ou não, está havendo 

uma vaporização nos conceitos de público e privado, quer seja decorrente da perda de 

valor conceitual do que seja serviço público, quer seja pela impossibilidade dos governos 

2 Como será visto no Capitulo 4, a pressão por privatização do setor de telecomunicações exercida por vários congressistas e 

lobbistas no processo de elaboração a Constituição é exemplar. Face a pressão dos liberais, os grupos que defendiam o fator 

estratégico na manutenção do monopólio estatal conseguiram aprovar dispositivos que tornaram ainda mais absoluto o 

controle e a exploração das telecomunicações pelo Estado. O mesmo aconteceu com a tentativa do governo em liberalizar a 

exploração da telefonia celular. 
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assumirem o crescimento do setor público em momentos de restrição financeira. Existe, 

portanto, uma demanda concreta por resultados ou "produtos" da administração pública e 

por qualidade na prestação dos serviços. Isto contrasta com abordagens centradas em 

aspectos jurídicos ou político-institucionais que insistem em buscar legitimidade de 

atuação do governo apenas nos documentos legais e nas coalizões ideológicas passageiras. 

Por isso, argumenta que " ... a escola de análise das políticas públicas pode resultar 

promissora ao combinar uma mentalidade de melhoria da gestão, com uma plena 

consciência das "particularidades" próprias do setor público." (Subirats, 1989, p. 14) 

o paradigma de análise proposto por esse autor parte do pressuposto de que é 

necessário mudar a perspectiva que vem sendo adotada no estudo da Administração 

Pública, porque, depois de todas as transfonnações ocorridas neste final de século tornou-

se débil o perfil descritivo atual do Estado. Por tanto, pode resultar inadequado ou estéril 

uma atitude que se limita a "sonhar com o passado", ou qualificar como degeneração, ou 

crise, tudo que se renova, ainda que, agora, de modo confuso. 

"0 pluralismo converteu o Estado em um ator social a mais, se bem que 
dotado de uma dimensão específica e com meios e técnicas de ação muito 
especiais, que lhe relacionam com o resto dos protagonistas sociais na área de 
tomada de decisões." (Op. cit., p. 21). 

Nessa nova concepção, o Estado passa a ser considerado sob uma nova ótica 

que implica em reinterpretações dos seus fundamentos políticos, sobre as concepções de 

poder e mesmo sobre os seus princípios legitimadores. À semelhança de Dror (1968), 

porém, sem a pretensão de apresentar um modelo de otimização do processo de 

fonnulação de política públicas, Subirats apresenta uma rede de atores que tem se tornado 

cada vez mais relevantes naquele processo: cidadãos, parlamento, sistema judiciário, 

governo, burocracia, opinião pública e grupos de interesse, atuando num esquema cada vez 

mais paritário, onde o Estado não tem um papel superior aos outros agentes sociais, que 

vem resultando do processo de pluralização ou fragmentação do Estado-Social, portador de 

um poder menos soberano e racional, no entanto muito mais relacional e limitado. 
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A administração pública tem passado por transformações que a distancia, 

cada vez mais, do modelo burocrático, processual e impessoal proposto por Max Weber, 

devido à crescente expansão do gasto público, da maior intervenção na esfera econômica e 

das novas responsabilidades assumidas a partir da constituição do Welfare State. O 

resultado desse processo tem sido uma abertura a novas influenciações, uma maior 

simbiose com a sociedade civil e a aceitação de princípios de legitimidade baseados cada 

vez mais nas relações sociais e nos resultados efetivamente conseguidos por aquela 

intervenção. 

Numa outra vertente, verifica-se também um deslocamento notável no papel 

das constituições nacionais. Se antes eram consideradas como o fundamento da 

legitimidade das ações dos poderes constituídos, hoje passam também por um 

questionamento oriundo de duas posições. Primeiramente, pela aceitação do déficit 

descritivo decorrente das mudanças vertiginosas nas condições sócio-políticas da maioria 

dos países, que desacopla a relação Constituição-realidade. 

Em segundo lugar, nota-se também em quase todo mundo um descompasso e 

inversão na importância anteriormente atribuída às racionalidades com respeito a valor e 

com respeito a objetivo. Passado o período de reconstrução moral e econômica do pós

guerra, tem sido cada vez mais repisado que a única via para restabelecer o equilíbrio geral 

entre legitimidade, eficácia e eficiência deve ser por meio da melhoria da capacidade dos 

governos satisfazerem as demandas e necessidades sociais. 

Na busca de melhores resultados, tem-se freqüentemente diagnosticado a 

administração pública como tecnocrática, centralizada e setorializada. Porém, as soluções 

de reformas gerais implantadas, por terem escopo muito abrangente, não têm tido 

resultados muito alentadores. Os lemas de "democratização" e "planejamento", que 

orientaram as reformas do Estado em vários países, ocorridas nas décadas de 60 e 70, não 

foram capazes de dar conta da diversidade dos problemas defrontados pela administração 

pública. 

31 



Centralidade do Parlamento na direção e controle da ação estatal, 

mecanismos de participação do cidadão e da sociedade civil, aí se incluindo os 

mecanismos de hearings não têm sido fortes o suficiente, entretanto, para conter a 

crescente centralização dos governos nacionais. Hoje, não se duvida que tenha ocorrido 

uma fragmentação político-administrativa como conseqüência do maior poder e 

competência adquiridos pelos órgãos da periferia do Estado, que se choca com aquela 

visão centralizadora. 

A onda de planos nacionais fracassados, a degeneração dos mecanismos 

participativos em clientelismo, a fragmentação do sistema político-administrativo, a 

falência da técnica do PPBS como solução racionalizadora e otimizadora da ação 

administrativa têm provocado muita incerteza frente às reais possibilidades das reformas 

administrativas. Esta perplexidade chega ao seu ponto máximo quando se começa a 

desacreditar em qualquer tipo de melhoria na ação do governo. 

Partem daí as proposições de privatização, desregulamentação e restrição da 

ação estatal. No entanto, os ganhos reais dessas colocações, como salienta Subirats (1989), 

têm sido mais a disseminação da busca, do que o atingimento dos resultados com eficácia. 

No seu entender, dado a diversidade de atuação dos poderes públicos, as soluções para os 

problemas da administração pública não se encontram no leque de "boas idéias" que 

insistem em buscar um "modelo" de administração pública totalmente coerente e integrado 

para projetar uma reforma global do governo. Pelo contrário, argumenta que é uma falácia 

imaginar que existe, hoje, uma única administração pública, senão que são diversas, e até 

mesmo contraditórias, as lógicas que presidem a atuação de cada uma de suas grandes 

unidades. (Op. cit., p. 38) 

Numa outra vertente, Dror (1968, p. 12) tem a preocupação de desenvolver o 

estudo de fazer política pública como um tópico importante das ciências sociais e do 

pensamento humano em geral; e, contribuir para o melhoramento do processo de fazer 

política. Define o processo de fazer política pública como sendo muito complexo, 
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dinâmico, no qual vários atores fazem diferentes contribuições, decidindo as diretrizes 

importantes para a ação que direciona o futuro, que é realizada primordialmente pelos 

órgãos governamentais. Estas diretrizes (policies), formalmente, apontam para o 

atingimento do que está no interesse público, empregando os melhores meios possíveis. 

Subirats (1989) não apresenta formalmente um modelo para o ciclo de 

formulação/implementação/avaliação, propõe apenas um quadro de análise. Dror (1968), 

pelo contrário, concentra-se na proposição de um modelo normativo-instrumental das fase 

de escolha de alternativas, análise prospectiva, tomada de decisão e fixação de objetivos 

baseando-se num esquema rigorosamente definido sobre os critérios e padrões disponíveis 

para avaliação da qualidade das políticas formuladas extraídos de uma concepção 

sistêmica do processo. 

Pela comparação entre as abordagens propostas, pode-se afirmar que Dror 

(1968) parte de um quadro de referência centrado na avaliação para propor um esquema 

instrumental para o processo de formulação. Apesar da extrema generalidade do esquema 

proposto, este autor apresenta um excelente quadro onde invoca pontos importantes para 

melhorar a qualidade das políticas públicas. 

Por outro lado, a força da abordagem de Subirats (1989) está no seu caráter 

particularista. Não apresenta propriamente uma abordagem original, pelo contrário, se 

apoia numa volumosa produção conceitual gerada depois da publicação da obra de Dror 

(1968). A abordagem da Escola que ela defende está calcada num paradigma de pesquisa 

que recomenda a escolha de políticas e programas específicos situados no tempo e no 

espaço. Sua obra destina-se a orientar o trabalho dos analistas e implementadores de 

políticas públicas. 

Uma síntese das principais diferenças nas abordagens propostas por aqueles 

dois autores é apresentada nos Quadro 2.6 (A) e (B). 
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Quadros 2.5 (A) - As Principais categorias de análise utilizadas por Subirats(1989). 

1. Abordagem: 

Pragmática 

2. Problema: 

Construção analítica que admite distintas visões do problema a resolver 

3. Modelos de decisão analisados: 

Racional, racional limitado, incrementaI, garbage cano 

4. Implantação: 

Modelo de baixo para cima, ênfase nas relações interorganizacionais e no policy 
network. Enfatiza a interdependência entre as fases de formulação, implementação e 
avaliação. Enfatiza os conflitos e artifícios administrativos que bloqueiam a 
implementação. O sucesso da implementação depende menos da cadeia de decisão 
própria da política do que de interesses e motivações específicas dos 
implementadores. Objetivos ambíguos, recursos escassos, resultados difíceis de 
avaliar, enfim, a complexidade e a ambigüidade são parte da paisagem na 
administração pública. 

5. Avaliação: 

Admite diversidade de objetivos: (1) na perspectiva gerencial, o objetivo pode estar 
acoplado à a eficiência e eficácia das políticas ou programas; (2) na perspectiva 
política, avalia-se a representatividade dos setores atingidos no processo de 
formulação, a diferença dos impactos e o grau de atendimento às demandas de cada 
segmento.; e, (3) na perspectiva legal, pode-se avaliar a igualdade de acesso aos 
programas, o respeito ao princípio de legalidade, a transparência dos processos 
administrativos e o respeito aos direitos dos indivíduos afetados pelos 
programas. Estas considerações vão determinar se uma avaliação é de demanda, se é 
formativa ou corretora, ou, se é um balanço final. 
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Quadros 2.5 (B) - As Principais categorias de análise utilizadas por Dror (1968) 

1. Abordagem: 

Científica, constrói critérios e padrões; decompõe o processo da política e a 
estrutura dos agentes. 

2. Problema: 

Diferença entre os valores e as imagens subjetivas que os políticos têm da realidade 

3. Modelos de decisão analisados: 

Racional puro, economicamente racional, seqüencial, incrementaI, satisfatório, 
extra-racional e otimizador 

4. Implantação: 

Modelo de cima para baixo. A probabilidade que seja formada uma coalizão forte o 
suficiente para motivar a execução depende da política, da distribuição do poder e 
das instituições sociais e políticas. Prescreve a separação entre formuladores, 
implementadores e avaliadores. Subestima os conflitos e acredita na eficácia dos 
modelos. 

5. Avaliação: 

Pode-se avaliar a saída nominal - o estatuto da política; e, sua factibilidade política 
e econômica. No entanto, o foco da avaliação deve ser a saída real, i. e., os efeitos 
substantivos sobre as situações reais, computados através de um conjunto de pa
drões relacionados à intencionalidade da política: motivação dos formuladores e 
consecução das metas propostas. A avaliação envolve dois requisitos: 1) um critério 
para determinar o nível de qualidade atual (incluindo tanto os aspectos quantitativos 
como qualitativos da "qualidade" de um processo); e, 2) um padrão para avaliar a 
qualidade determinada. Os critérios podem ser primários ou secundários. O critério 
primário é a saída líquida ( output menos input) do processo, raramente é utilizado 
devido à dificuldade de mensuração. O critério secundário se refere a um aspecto 
parcial do processo correlacionado à saída líquida, que pode ser um elemento da 
saída, da configuração, ou da entrada. Os padrões normalmente utilizados são: 1) 
referência ao passado; 2) referência a outras instituições; 3) atendimento às diversas 
demandas da população: 4) padrões profissionais normalmente aceitos; 5) requisitos 
mínimos de sobrevivência; e, 6) referência ao planejamento; e, 7) referência a um 
modelo de otimização. Devem ser articulados, pois, todos eles possuem limitações. 
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CAPÍTULO 3 

A TEORIA DA ESCOLHA PÚBLICA E A REGULAÇÃO 

1. A FRONTEIRA ENTRE O PÚBICO E O PRIVADO. 

Todo tipo de ação coletiva gera problemas de cooperação ou conflito, daí 

deriva a essência do papel do Estado. A distribuição de radiofrequência e a prestação de 

serviços essenciais são exemplos clássicos de situações onde o interesse privado e o 

interesse público podem estar em conflito. O custo de não dispor de uma estação 

transmissora individual, a partir do limite se saturação do espectro de freqüências, retoma 

como beneficio social medido pela disponibilidade de serviços de radiodifusão livres de 

interferências. De forma análoga, limitando o número de estações que cobrem uma 

determinada área, o governo oferece garantias de mercado que cobre o capital de risco 

necessário à implantação e operação de uma estação radiodifusora. O tratamento dessas 

questões tem variado de país para país, mas, quase sempre, o Estado tem sido chamado a 

desempenhar uma ação regulatória que assegure um nível mínimo de qualidade do ar, do 

ambiente radioelétrico, da água etc. 

As categorias de problemas gerados pela ação coletiva podem ser descritas 

como: (1) quando há percepção de custo público resultante da obtenção de algum beneficio 

privado; ou, (2) quando o beneficio público somente pode ser conseguido às custas de 

algum custo privado, assumido por uma parcela significativa da sociedade. 
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Figura 3.1 - Respostas Públicas a Problemas Políticos Potenciais. In Lever (1986, p. 116). 

o parâmetro que irá definir o tipo de política em situações de conflito será a 

escala ou a intensidade de custos e beneficios assumidos, concomitantemente, pelos 

indivíduos e pela sociedade em geral. As opções em termos de política, segundo a Teoria 

da Escolha Púbica, podem ser analisadas pela Figura 3.1. 

A escala do problema, tratado em termos da política pública, depende de uma 

série de fatores, onde o número de pessoas engajadas na atividade em questão é um dos 

mais relevantes, isso resulta do fato de que os encadeamentos de efeitos (spill-over) e as 

externai idades se somam de forma tal, que o efeito final não é proporcional ao número de 

pessoas envolvidas na geração daquelas conseqüências. É o que acontece nos 
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congestionamentos de tráfego telefônico e na utilização de órbitas por satélites 

geoestacionários, espectro de radiofrequência etc. 

Situações onde os beneficios e custos públicos e privados são alternados, ou 

não coincidem, só vão resultar em problemas merecedores de política em duas situações 

muito definidas, função dos custos e beneficios globais envolvidos. Assim é que, na Fig. 

3.1, as situações X e Y, embora apresentando o mesmo nível de beneficios privados, se 

distinguem. O problema Y vai merecer uma política de regulação, porque provoca custos 

sociais muito mais elevados e a situação X provoca uma resposta laissez-faire. A e B são 

situações análogas, onde B provoca uma política de incentivo, devido aos beneficios 

sociais resultantes serem percebidos pela sociedade como mais elevados que a situação A. 

Lever (1986) utiliza esse quadro de referência para comparar as políticas 

públicas entre países, argumentando que toda sociedade estabelece de maneira singular a 

fronteira que demarca políticas de regulação, incentivo, laissez-faire e indiferença. Esta 

fronteira, que separa áreas públicas e privadas, é estabelecida por um processo complexo, 

onde não faltam ingredientes ideológicos, fatores culturais, políticos e mercadológicos. 

Numa mesma sociedade, diferentes grupos avaliam custos e beneficios de 

situações problemas sob óticas muito particulares, de modo que, é muito provável que o 

resultado final de todas as avaliações termine revelando uma região que abrange 

problemas sujeitos a muita controvérsia. Modernamente, em quase todas as sociedades, 

tem havido um estreitamento das regiões de incentivo e regulação de modo a aumentar a 

zona de controvérsia sobre a adoção da política adequada. 
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Figura 3.2 - Diferentes Fronteiras Público x Privado. In: Lever (1986, p. 119). 

2. OS FUNDAMENTOS DA REGULAÇÃO. 

A atividade de regulação tem crescido continuamente desde o Século XIX, 

quando foi regulamentado as estradas de ferro. É um fenômeno que ocorre em todos os 

países, podendo ser constatado pelo aumento do número de agências criadas e de leis 

sancionadas, e pelo aumento do percentual do PIB das empresas sujeitas à regulação. As 

falhas nos mecanismos de mercado têm sido apontadas como a principal justificativa deste 

crescimento, embora alguns autores deregulacionistas venham argumentando, desde a 
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década de 60, que esse aumento também se deve à falhas do próprio funcionamento dos 

governos representativos. 

Na medida em que aumenta a regulação, aumentam também as preocupações 

e as críticas quanto ao seu papel, i. e., se os seus instrumentos estão realmente resolvendo 

ou piorando os problemas que originariamente se propunham a solucionar. As críticas, 

normalmente, recaem sobre o aumento dos custos e o baixo retomo, em termos de 

beneficio, resultante das intervenções governamentais. Estes fatos têm sido objeto de 

inúmeras análises, mostrando que o número de acidentes nas estradas e no trabalho, a 

qualidade do meio ambiente e, outros beneficios alardeados pelos regulacionistas, ainda 

não foram objeto de provas conclusivas. Tudo conspira de modo a tomar muito mais claros 

os aumentos dos custos das transações associadas, tanto a nível das despesas 

governamentais, quanto de custos industriais e diminuição da taxa de crescimento das 

indústrias reguladas. l
• Isto tem ganho mais publicidade na medida em que as pesquisas não 

têm conseguido mostrar a efetividade da regulação através da avaliação de seus impactos 

sociais. 

Uma outra vertente da crítica é a alegada falta de honestidade e transparência 

dos processos de regulação. Muitos argumentam que os processos são demasiadamente 

lentos, sem mecanismos práticos de participação - principalmente nos estágios iniciais, 

quando não há oportunidade para a confrontação de interesses - dado que, em muitas 

situações, a burocracia das agências estariam capturadas pelos interesses dos diversos 

grupos afetados. Na história regulamentar das telecomunicações brasileiras não faltam 

exemplos para corroborar estas críticas, como será mostrado na análise da política de TV a 

Cabo, de radiodifusão, telefonia celular, e, da própria política de desenvolvimento da rede 

básica de telecomunicações. Muito recentemente foi que o Ministério das Comunicações 

estabeleceu mecanismos de audiência pública para iniciar o processo de regulação de 

novos serviços de telecomunicações. Todos esses fatos corroboram a visão de que o Estado 

1 Breyer (1982:2) 
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é um outorgante de direitos eSpeCiaIS, onde o Executivo continua a distribuir, 

arbitrariamente, direitos (concessões, p. ex.) para satisfazer interesses paroquiais, ou para 

cooptar o Legislativo na aprovação de Leis que facilitem a implementação de projetos ou 

programas considerados "prioritários". 

Uma das críticas mais sérias aponta a natureza não-democrática e ilegítima 

do processo regulatório, uma vez que o topo das agências regulatórias, freqüentemente, é 

constituído por indicação política para defender o interesse de grupos preferenciais. Um 

relatório especializado sobre as estratégias utilizadas na conquista do mercado brasileiro de 

TC exemplifica esse fato, ao descrever as ações da NEC e da NEC do Brasil: 

The conglomerate Globopar group, owned by Mr. Roberto Marinho, 
holds a majority stake of 51% of the voting shares in NEC do Brasil. 
NEC of Japan owns the remaining 49% of voting shares. At the same 
time, NEC of Japan owns 83% ofthe preferred shares, while Brasilinvest 
owns 12%, and Globopar owns the remaining 5%. 
In recent years, NEC has reinforced powerful polítical connections, 
which has allegedly been a crucial factor in landing telecom contracts. 
One of the principal reasons for these allegations is that Mr. Roberto 
Marinho has been a chief supporter of the Col/or Presidency. Mr. 
Marinho has controlling interests in the largest TV network and a major 
Brazilian newspaper. (Pyramid Research, Inc., 1992, p. 224). 

Os modelos de funcionamento de rent-seeking elaborados por Stingler (1971) 

e Peltzman (1976) mostram como se distribuem os custos e beneficios entre as empresas, a 

burocracia do governo e os consumidores, quando atuam no ciclo das políticas 

regulatórias. Esses modelos são ferramentas úteis na elaboração regras que, se de todo não 

eliminem o viés na regulação, pelo menos facilitam computar quem ganha o que, às custas 

de quem, e que tipos de instrumentos podem corrigir as distorções fragrantes. 

Como controlar este poder da burocracia? O Prof. Jorge Monteiro Vianna2 

salienta que, como um todo, a legislatura não tem muito interesse em controlar a 

burocracia, especialmente os reguladores, pois, agindo assim, ela se coloca numa posição 

2 Notas de aula da disciplina Pollticas Públicas, Escola Brasileira de Administraçlo Pública, F.G.V" 1992. 
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de afastamento: se a política vir a se tomar um desastre, ela pode se aliar às forças de 

oposição; se os resultados das políticas forem aceitos e elogiáveis, a legislatura pode 

sempre pegar uma "carona" na onda de aprovação e, conseqüentemente, faturar mais 

votos. 3 

Por outro lado, é falso olhar os reguladores como "cientistas", 

"profissionais", ou especialistas, cujas decisões possam ser postas em cheque pelos 

princípios profissionais largamente aceitos ou por teorias comprovadas de suas disciplinas. 

A regulação não se enquadra em nenhuma disciplina científica, pelo contrário, alguns dos 

reguladores mais brilhantes, assim como os mais desastrados, tinham formação e 

experiência política, mas nenhuma experiência no campo regulatório. 

É por essas razões que o escrutínio público vem se tomando mandatório, 

antes de se sancionar um ato regulatório. Como argumenta o Prof. Jorge Vianna Monteiro" 

todo projeto regulatório relevante deveria começar com uma estimativa dos impactos 

sociais, i. e., dos custos e beneficios auferidos pelos grupos afetados, à semelhança do 

RIMA na política ambiental. De outra forma, como argumenta Breyer (1982, p. 3) "os 

reguladores continuarão investidos com um poder incontrolável, sem representatividade, 

liberados do controle apertado do escrutínio da justiça por mandatos de estatuto amplo e 

não questionados pelos padrões profissionais generalizadamente aceitos." 

Finalmente, a atividade de regulação é criticada por causa da própria 

imprevisibilidade dos seus impactos reais, dado a natureza extremamente técnica dos 

assuntos tratados e a capacidade dos grupos mais poderosos contratarem os melhores 

especialistas para defendê-los, tomando os reguladores confusos na identificação da 

fronteira entre o "interesse público" e o interesse privado defendido pelos grupos 

interessados. Quanto mais amplo for o efeito das políticas, quanto mais técnica for a sua 

3 Como será examinado no Capítulo 4, no Brasil, toda atividade de formulaçlo e regulação foi delegada ao Conselho Nacional 

de Telecomunicações (CONTEL), após o decreto-Iei nO 200, de 2S de fevereiro de 1967, as funções do CONTEL foram assumidas 

pela Secretaria Geral do MINI COM, a partir dai, durante todo o ciclo militar, o Congresso passou a ter um papel meramente 

homologador das decisões tomadas por um burocrata que se manteve à frente da Secretaria por 16 (dezesseis) anos. 
" Idem. 
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natureza, maior será a dificuldade de prognosticar os impactos sócio-econômicos das 

mudanças introduzidas pela regulação. 

Evidentemente, todas essas dificuldades - alto custo de transação; 

inefetividade versus gastos; falta de justiça e transparência, complexidade e lentidão; 

insensibilidade ao controle democrático; e, imprevisibilidade de seus impactos na 

realidade - não se distribuem igualmente por todas as políticas, de modo que os que 

sustentam uma determinada ação regulatória sempre podem argumentar que "ruim com 

ela, muito pior sem ela". Por outro lado, existem fontes ideológicas que sustentam a crítica 

da regulação, independentemente de sua avaliação histórica particular, argumentando que 

a melhor regulação sempre é a competição. O fato é que existe uma demanda pública 

claramente percebida por reforma destes mecanismos, demanda que se constata em quase 

todos os países do mundo. 

Independente das críticas apresentadas, as discussões sobre a regulação, no 

entanto, têm manifestado uma orientação muito individualista e paroquial para se 

constituírem uma disciplina com um caráter de generalidade tal, que permita a sua 

conseqüente aplicabilidade em várias áreas sujeitas à intervenção do governo. Esses fatos, 

no entanto, não diminuem a necessidade de construir um quadro de referência para analisar 

a regulação, que classifique as categorias de questões comuns, e que seja específico o 

suficiente para que tenha alguma utilidade na compreensão dos problemas que um 

regulador "bem intencionado" se depara. 

Os defeitos do livre mercado é a teoria mais consistente sobre a justificativa 

da regulaçãos, enquanto que as críticas à regulação tem se mostrado anedóticas ou 

formando parte de teorias bem mais controversas. As alternativas potenciais para a 

regulação clássica como a taxação, p. ex., freqüentemente, são pouco exploradas em 

detalhe. No lado oposto, a regulação tem sido apresentada como uma solução perfeita para 

5 Vide F. Rator. The anatomy of market failure. 72 Quarterly Joumal of Economy. 251 (1958) 
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qualquer problema percebido num mercado não regulado, esta posição, no entanto, não 

leva em conta quatro restrições que sistematicamente são causas de disfuncionalidades: 

1) O conflito entre o órgão regulador e as empresas afetadas, porque estas são 

obrigadas a agirem de uma forma diferente do funcionamento de livre mercado. 

2) A agência reguladora é uma instituição burocrática weberiana. Embora, 

modernamente, tenham surgido outras teorias mais adequadas ao funcionamento das 

burocracias nos governos representativos, todas elas estabelecem generalizações que não 

dão conta de todas as nuanças empíricas encontradas, de modo que não é dificil falsear a 

afirmação de que na maioria dos casos, o burocrata busca sempre maximizar seu 

orçamento, sua jurisdição, o resultado e a saída mensurável da atividade sob sua 

competência. 

3) A despeito do repentino crescimento, a regulação de fato emergIU 

gradualmente através dos anos, num processo de cópia e reprodução de estruturas 

administrativas com critério de departamentalização funcional. 

4) No Brasil, a maior parte da legislação que normaliza os processos 

decisórios das agências foram estabelecidos durante regimes autoritários, quando não 

existia a preocupação em tomá-los mais legítimos e transparentes. 

As principais instâncias que justificam a regulação, segundo Breyer (1982), 

são: (1) controle do poder do monopólio; (2) compensação para as externalidades; (3) 

informação inadequada para que os consumidores avaliem os produtos ou serviços 

concorrentes; (4) excesso de competição em monopólios naturais, guerra de preços em 

mercados oligopolizados e mercados com demanda cíclica ou em crises de escassez. No 

caso particular das telecomunicações, a UIT adiciona outras razões para a regulação: (5) o 

objetivo de promover empresas de risco; (6) a necessidade de evitar a deterioração da 

qualidade do serviço; e, finalmente, (7) a necessidade de prevenir que o fornecimento do 

serviço se concentre, exclusivamente, nos mercados de maior atratividade financeira6
• 

6 UIT (1994, p. 11- 14). 
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Embora a discussão sobre a necessidade de regulação possa comportar outros argumentos, 

Breyer (1982, p. 8) salienta que a sua eficácia para suportar a regulação de alguns 

programas em fase de reformulação tem sido muito baixa. Para exemplificar, chama 

atenção para o fato de que o alegado auxílio de suporte ao Serviço Postal e as razões de 

defesa, argumentos utilizados pelos defensores da manutenção da regulação da aviação 

civil dos EUA não foram considerados argumentos suficientes pela subcomissão do 

Senado, o que sugere a existência de fatores políticos que extrapolam a teoria. 

3. AS LIMITAÇÕES DA TEORIA. 

Existem algumas limitações ao aplicar as ferramentas de análise da 

regulação. Em primeiro lugar, é difícil defini-la e, desta forma, separá-la das atividades 

essenciais de governo. 

A segunda limitação é que, muito embora, as justificativas mais consistentes 

para a regulação sejam relacionadas às falhas de mercado, i. e., quando este perde a sua 

característica intrínseca de regulação, defendida pelos liberais como a mais perfeita, a 

discussão sobre os fatores que explicam o aparecimento da regulação é extensa, e remonta 

ao aparecimento do estatuto da propriedade da terra na Inglaterra, que deu origem à 

revolução burguesa naquele país. 7 

Uma terceira limitação do quadro de referência que utiliza as falhas de 

mercado como o elemento chave para avaliar a adequação de um programa regulatório é 

que o sucesso ou fracasso de um programa depende de outros fatores importantes na esfera 

político-administrativa, relacionados à história ou evolução da regulação no setor 

considerado. 

A quarta e última limitação de se utilizar as falhas nos mecamsmos de 

mercado como justificativa ou padrão de aferição da adequação de um determinado 

programa regulatório é que esta abordagem é considerada normativa, i. e., não é uma teoria 

7 Vide Polanyi(1980) 
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geral que explica a origem e desenvolvimento da regulação. Recentemente, alguns autores 

sustentam que os programas regulatórios, inicialmente desenvolvidos para servir ao 

"interesse público", se destorcem, porque a agência responsável pela condução do 

programa, desde cedo, é capturada pelas diversas pessoas ou empresas afetadas pelo 

programa 8. Outros autores interpretam a regulação como um bem "vendido" pelos 

burocratas em troca de votos para aqueles políticos que o suportam, ou para a coalizão 

majoritária que apoia o governo. Neste caso, os produtores "compram" proteção dos 

competidores; cidades menores "compram" subsídios na prestação de serviços ou na 

legislação fiscal; sindicatos "compram" regulamentos de segurança, estabilidade e 

melhores condições de trabalho; e consumidores "compram" tarifas mais reduzidas em 

serviços públicos.9 

Breyer (1982) recomenda iniciar a análise pelo quadro de referência 

apresentado, e, só posteriormente, checar a validade das conclusões utilizando os fatores 

apresentados como referência. Afirma que os resultados dificilmente vão se modificar, 

argumentando que a moderna teoria da burocracia formulada por economistas e sociólogos 

tem revelado, com o auxílio de modelos formais, uma série de comportamentos 

desempenhados pelos burocratas, que explicam a criação, e ajudam a prever os resultados 

de um determinado programa regulatório. Entretanto, são teorias muito novas e, como 

todos os ramos das ciências sociais, estão sujeitas a críticas e controvérsias. O que 

precisamente os burocratas desejam maximizar? O orçamento? A jurisdição? O resultado 

da agência? Alguma combinação desses atributos? Essas questões justificam porque as 

teorias não conseguem explicar os resultados ou impactos de diferentes regulamentações 

operados por burocracias semelhantes. Sumariando, não existe abordagem que esgote a 

complexidade dos fatores envolvidos na regulação, nem explique as ações ou políticas de 

governo. Como afirma Breyer (1982): 

8 Vide Posner (1974). 

9 Vide Bentley (1908), Truman (1951) e Stigler (1971). 
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"A teoria geral mais persuasiva sobre a regulação, popular entre economistas e 
cientistas políticos até o fim dos anos 50, sustentava que a regulação cresceu 
com a demanda de programas regulatórios que assegurassem o 'interesse 
público'; e, que os reguladores procuravam, com o melhor de suas habilidades, 
assegurá-lo como estava definido em seus estatutos. Esta visão tem sido 
desacreditada por historiadores e por economistas que têm argumentado que 
muitas formas de regulação, como a regulação aérea e a de transporte de 
cargas rodoviárias, prejudicou o público em geral. 10 (p. 10) 

As teorias neste campo devem ser interpretadas mais como instrumentos de 

análise do que sistemas compostos por princípios universais. Cada uma tem seu mérito, e, 

em situações específicas, cada uma tem potencial para se transformar na chave mais 

valiosa que possibilita desvendar as insondáveis complexidades que envolvem a realidade 

social. Cabe ao analista a sensibilidade de escolhê-las e adequá-las ao contexto analisado. 

4. OS MODELOS DE REGULAÇÃO. 

Programas específicos de regulação tem sido aplicados para fazer frente às 

diferentes falhas de mercado relacionados anteriormente. Existem modalidades mais 

freqüentes ou clássicas como (1) taxação pelo custo do serviço; (2) limitação pelos preços 

históricos; (3) alocação sob o padrão do interesse público; (4) estabelecimento de padrões; 

(5) exame individualizado. 

A taxação ou tarifação pelo custo do serviço é amplamente utilizada na 

prestação de serviços públicos ou privados sob o regime de monopólio. Nesses casos, o 

regulador (1) escolhe um determinado ano (t); (2) computa a soma os custos operacionais 

(CO) e a depreciação (D) e as taxas e impostos (I); (3) adiciona a essa soma um lucro 

normalmente estipulado na legislação através da taxa de retomo sobre o investimento 

remunerável; (4) estabelece preços que assegurem a receita estipulada no item anterior; e, 

(5) quando a firma fornece diferentes classes de serviços, o regulador pode também 

determinar a percentagem que cada serviço deverá contribuir para a receita total. 

10 Vide Niskanen (1971), Downs (1967) e Buchanan & Tullock (1962). 
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Alguns problemas clássicos decorrentes dessa forma de regulação se referem 

à questão da eficiência. Diferentemente das empresas em regime de competição que 

buscam a eficiência como forma de aumentar os lucros e atrair mais clientes pela 

diminuição de preços, as empresas reguladas teoricamente não se sentem compelidas a 

buscar eficiência, porque as economias obtidas pela adoção de instrumentos de redução de 

custos seriam passadas diretamente para os usuários. 11 

Existem, no entanto, estratégias para forçar a busca de eficiência como (1) a 

defasagem na tarifação, quando a tarifa permanece fixa por períodos superiores ao período 

tomado como base (3 a 4 anos, p. ex.), sendo os ganhos de eficiência capturados pela 

empresa; (2) bônus sobre o lucro excedente; (3) não aprovação de despesas consideradas 

desnecessárias ou não razoáveis, etc .. (4) comparação de indicadores de eficiência e 

efetividade com outras administrações congêneres12
; e, finalmente, (5) fixação de custos 

padrões para efeito de cobertura. 

Na absoluta maioria dos casos, esses mecanismos não conseguem se igualar 

ao efeito da competição, e, as empresas, quase sempre, são incentivadas a produzir com 

ineficiência ou baixa qualidade, sempre se esquivando dos controles estabelecidos pelo 

órgão regulador. Isso provoca o denominado efeito Averch-Johnson, segundo o qual as 

empresas tendem a aumentar os investimentos, melhorando a base de aplicação da taxa de 

retomo para gerar mais lucros13
• As agências poderiam utilizar bench-mark, para melhorar 

o controle, mas é dificil compatibilizar diferenças geográficas, no fornecimento de 

insumos, na qualidade da mão de obra disponível em cada país ou região, na amplitude dos 

conhecimentos técnicos difundidos, de modo que o instrumento cada vez mais aceito na 

regulação de empresas monopolistas é a fixação de preço a partir de uma base ou série 

histórica de preços, descontada do ganho de produtividade introduzida pela tecnologia. 14 

11 Na prática, como as empresas nAo do incentivadas para buscar eficiência, o efeito final produzido pela regulaçAo pela custo e 

taxa de retomo é a passagem direta para os usuários de custos e investimentos ineficientes. 
12 No setor de Te é comum comparar o nO de empregadosllOOO Iinbas instaladas; a receita/empregado; e, a taxa retomo sobre 

investimento. Vide Banco Mundial (sld, p. 51). 
13 Vide Avercb & Jonbson (1962) 

14 Vide UlT (1994, p. 13), Brayer (1982, pp. 61-70), Kwoka (1993) 
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Isso é a essência do sistema price caps que substituiu a regulação pela taxa de 

retomo sobre o investimento (TRI). Foi originalmente adotado na British Telecom desde 

1979, e pela AT&T, em 1 de junho de 1989, nos serviços de longa distância e nas 

operadoras locais seis meses depois, em 1 de janeiro de 1990. Sua instituição foi uma 

resposta política aos problemas tradicionais da TRI, agravados pelas profundas mudanças 

introduzidas no setor de telecomunicações, desde o início da década de 80. O objetivo do 

sistema, primeiramente, foi atacar as fontes de ineficiência inerentes a regulação de 

monopólios: (1) o efeito A verch-Johnson de distorção nos investimentos; (2) o efeito 

Ramsey prices de ineficiência na alocação de custos fixos; (3) ineficiência administrativa 

causada pela complexa gerência de preços, exercida pela agência reguladora e pela própria 

empresa operadora. 

Nos EUA, depois de examinar diversas alternativas para índice que sena 

utilizado para corrigir os preços dos serviços de TC, o FCC escolheu o GNP-PI. Diversos 

estudos sobre a evolução de custos da A T &T indicaram que eles tinham evoluído 

mantendo uma diferença de 2.5% abaixo do GNP-PI. O FCC estabeleceu, então, que as 

tarifas telefônicas deveriam ser reajustadas pela fórmula: GNP-PI - 3.0%, anunciando que 

iria, assim, repassar mais de 6 (seis) bilhões de dólares para os consumidores nos primeiros 

quatro anos depois da aplicação da fórmula. 15 

5. A OUEDA DO SISTEMA BELL 

Todas essas questões são importantes para a analise da reestruturação da 

política de prestação de serviços de telecomunicações e do processo de restruturação do 

Sistema Telebrás e da própria Constituição Federal. Estas são mudanças que suscitam uma 

discussão aprofundada. O estudo de casos sobre a restruturação das políticas 

telecomunicação em diversos países revela que a decisão do governo americano de 

desmontar o monopólio da AT &T é paradigmático e útil para a analisar as mudanças na 

política de telecomunicações no Brasil, porque, como salienta Almeida(1994), 

15 Esse valor foi obtido multiplicando a diferença de 0,5 % pelo faturamento da AT&T, na época, USS 30 bilhões. 
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"[uJma análise do caso norte americano não pode deixar se ser desenvolvida 
devido ao impacto que tem sobre a dinâmica internacional das 
telecomunicações, além do chamado "efeito demonstração" na reforma de 
outros países. "(p. 160) 

Até 1 de dezembro de 1984, a American Telephone & Telegraph era a maior 

companhia de telecomunicações do mundo, explorava diretamente todo o serviço 

interurbano e controlava as 22 (vinte e duas) operadoras locais distribuídas em todo país. 

Além disso, era proprietária de uma grande indústria de equipamentos (Western Electric) e 

possuía uma rede de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, os Bell Labs, cuja 

façanha era ostentar o emprego de vários cientistas ganhadores do Prêmio Nobel, e ter 

mantido a média de registros de uma patente por dia, desde a sua fundação em 1925.16 

Como resultado de uma ação impetrada em 1974, a Divisão Antitruste do 

Departamento de Justiça dos EUA e a AT&T celebraram um acordo (Modification ofFinal 

Judgment) em 1982, segundo o qual, no prazo máximo de dois anos, a AT&T deveria se 

desmembrar, de modo que a fronteira que separa os serviços competitivos (interurbano) e 

os serviços sob monopólio (serviço local) fosse nitidamente demarcada. Como resultado 

do acordo, no início de 1984, o Sistema Bell acabou. No seu lugar, passou a existir 7 (sete) 

operadoras regionais (Baby Bells) que detêm o monopólio do serviço local nas suas 

respectivas áreas, mais uma companhia, a AT &T atual, que manteve parte dos Bells Labs e 

parte da Western. O monopólio dos serviços locais (com exceção da telefonia celular) foi 

concedido às Baby Bells em troca da restrição de não explorarem os serviços competitivos, 

nem fabricarem equipamentos de telecomunicações. Em compensação, a nova AT &T foi 

exposta à competição nos mercados onde poderia atuar: serviços de informática, 

transmissão de dados, comunicações internacionais e fabricação de equipamentos. Com o 

passar dos anos, no entanto, diversas modificações legais foram introduzidas de modo a 

permitir que as operadoras locais diversificassem suas atividades, excluindo-se, apenas, a 

prestação de serviços interurbanos e internacionais a clientes residentes em suas próprias 

16 Temin & Galambos (1987, p. 13). 
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áreas de atuação. Atualmente todas as empresas operadoras disputam intensamente o 

mercado internacional, fora dos Estados Unidos. O trabalho de Temin & Galambos (1987), 

professores de História das Universidades de Cambridge e Johns Hopkins, convidados pela 

própria AT &T para escrever a história do desmembramento daquela companhia, contém 

reflexões oportunas para a atualidade brasileira. 

Quais são as lições que autores extraíram desse processo? (1) A experiência 

mostrou que, muito diferente do que a maioria dos homens de negócios pensa, o Estado, 

por ter muitos centros de poder desacoplados, é uma organização muito mais flexível do 

que as grandes e tradicionais organizações privadas. (2) As novas políticas nascem de 

novas idéias, o Guerra do Vietnam, o caso Watergate, a inflação e a competição 

internacional enfraqueceram a legitimidade do governo americano e o conceito de 

utilidade pública regulada, porque os reguladores passaram a ser encarados mais como 

lacaios das firmas que eles regulavam do que abnegados servidores públicos - a regulação 

e a Lei Anti-Truste se tornaram iníquas pelos impactos da globalização sobre os 

monopólios. (3) Na década de 70, a linha divisória entre as atividades reguladas e 

competitivas se deslocou em vários setores, por várias razões, entre elas, a modificação e 

enfraquecimento a que foi submetido o conceito de utilidade pública pelo movimento 

desregulacionista, porém, o conceito de utilidade pública não está morto, especialmente 

nas telecomunicações. (4) A quebra da AT&T mostrou que a ideologia triunfou sobre a 

tecnologia, portanto, a visão que justifica o caso da A T &T como uma conseqüência das 

inovações tecnológicas é respeitável, mas é errada. 

As pequenas empresas tiveram um papel primordial na sustentação do 

processo de desmembramento, contrariando o apoio recebido pela AT &T de muitas forças 

dentro do governo, i. e., do Departamento de Defesa, do Departamento de Comercio 

(chefiado pelo famoso Malcom Baldrige, um dos líderes do movimento da qualidade 

americano) e o do Departamento de Agricultura. 
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A avaliação foi feita em 1987, portanto, ainda era cedo para se avaliar 

impactos do desmembramento da AT &T, no entanto, os autores enumeraram alguns deles: 

(1) Continua nebulosa a linha que separa as operações reguladas e as competitivas - de 

acordo com a idéia original de William Baxter (Assistente do procurador-geral da Divisão 

Anti-Truste do Departamento de Justiça dos EUA), esta linha não devia segmentar 

nenhuma corporação, para impedir que as atividades reguladas subsidiem a competição; 

(2) O impacto da perda sobre o controle da prestação do serviço de ponta a ponta, i. e. a 

perda da integração vertical poderá resultar numa diminuição no ritmo de inovações 

sustentado durante um século: (3) A fibra ótica e a telefonia celular estão conduzindo ao 

monopólio na longa distância e, à competição no serviço local, exatamente o oposto do que 

se pensava antes;)7 (4) Um dos mais fortes impactos do desmembramento será a 

diminuição da pesquisa pura e aplicada desenvolvida nos Bell Labs; (5) As mudanças 

tecnológicas serão introduzidas na rede com mais dificuldade, porque a interconexão entre 

as BOCs e as carriers interurbanas estão sendo feitas por convênios que possuem várias 

cláusulas de prazo e compatibilidade. 

A desregulação do setor de telecomunicações americano está longe de 

acontecer, o FCC não diminuiu sua área de influência, e, o que é pior, a Divisão Anti-

Truste do Departamento de Justiça, se tomou um agente a mais de regulação para 

controlar o campo onde se desenvolve a competição. Os beneficios alardeados depois do 

Modification of Final Judgment, também, não ocorreram na proporção apresentada pela 

campanha publicitária. Mais escolhas de equipamentos trazem mais riscos para a 

qualidade, embora a preços mais baixos. No entanto, essa pletora de opções pode con-

fundir o usuário. 

17 "Why then do MCI, Sprinl, Ilnd Il hosl of smllller competitor survive? They survive beclluse Ilntitrusl Illwyers Ilnd utility 

regullllors expecI them lo survive, Ilnd hellds would roU if they didn 'I. Government CIln mIlintllin unnllturlll competition, just as II CIln 

mIlinÚlin unnllturlll monopo/y, Ilnd thllt is just whllt government is now doing. The long-disÚlnce mIlrlcel todlly conÚlins three 

fllcUities-bIlSed cllrriers, Ilnd hundreds of tiny resselers. Yel AT & T could wipe them aO out In very short order, Ilnd would do so 

qulckly enough if poUticlll, regullltory, Ilnd Ilntitrust inhlbitilns were ever swepl aside. Competition in the 10ng-disÚlnce mllrlcel 10dJly 

is Iln Ulusion, Il triumph ofyesrerdll)"s elegllnt theory over todll)"s economicfllct." (Huber & alli, 1993, p. 1.11) 
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A influência no governo através do poder econômico também foi um 

argumento utilizado no processo, embora, utilizado com exagero. Essa ameaça realmente 

diminuiu com o encolhimento da AT&T. Mas, longe de encolherem, tanto as BOes, as 

companhias regionais e a própria AT &T continuam a crescer como conseqüência do 

aumento da demanda típica de uma sociedade informatizada como é os EU A. 

Numa sintética avaliação sobre a distribuição de custos e beneficios, eis o 

que dizem os analistas: (1) Os acionistas não tem o que se queixar, porque receberam 

ações das operadoras regionais, que somadas com as ações da A T &T estão em posição 

muito melhor que em 1981; (2) Os empregados, estes sim, perderam, pois houve muita 

demissão; (3) Os clientes comerciais, também, não podem se queixar, as tarifas caíram e 

aumentaram as opções de serviços; e, (4) os assinantes residenciais sentiram tanto a perda 

da qualidades do serviço, das instalações, o aumento nas tarifas e o assédio às vezes 

inoportunos dos vários operadores interurbanos e internacionais. 
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CAPÍTULO 4 

OS PROGNÓSTICOS DOS IMPACTOS SOCIAIS 

1. O PAPEL SOCIAL DO TELEFONE 

A questão social foi a maior motivação para que Graham Bell (1847-1922), 

um fisico escocês naturalizado americano, Phd em filosofia na Alemanha, radicado nos 

E.V.A desde 1871, fundasse uma escola de professores para surdos e mudos, se tomasse 

professor de fisiologia vocal da universidade de Boston e inventasse o telefone, se 

tomando, posteriormente, o presidente da National Geographic Society e da Smithsonian 

Institution. (Enciclopédia Mirador Internacional, 1983, p. 1290) 

"É bastante interessante notar que, até hoje, as melhores análises do telefone e 
do que ele poderia fazer são das mesmas pessoas que o inventaram e que 
desenvolveram o sistema. Alexandre Graham Reli, Gardner Grenne Hebbard, seu 
sogro e arrimo financeiro, e Theodore Newton Vai! mostraram mais 
discernimento a propósito do que poderia significar o sistema telefônico e de 
como melhor poderia servir à sociedade do que quaisquer outras pessoas que eu 
posso me lembrar no momento. Não foi predeterminado que o telefone seria 
desenvolvido como um serviço público ao invés de uma máquina de negócios 
vendida a uns poucos. Não era inevitável que o propósito desde o começo fosse o 
de um serviço universal em todas as casas e escritórios e uma rede que 
alcançasse todo o mundo. Estes caminhos do desenvolvimento foram o resultado 
de escolha deliberada. O telefone nasceu de um objetivo social - o de 
compreender e curar a surdez. Foi desenvolvido com uma visão bem esclarecida 
das necessidades sociais e de como o serviço poderia ser organizado para 
satisfazer estas necessidades." (Pool, 1977, p. 19) 

Foi, no entanto, Theodore Vail, fundador e primeiro Presidente da AT&T, 

que introduziu o conceito da universalidade no serviço telefônico, quando fixou o objetivo 

estratégico de sua companhia no relatório anual de 1910: 



A posição do Sistema Bel! é bem conhecido .... O sistema telefônico deveria ser 
universal, interdependente e interligado, possibilitando a oportunidade para 
qualquer assinante de qualquer central se comunicar com qualquer outro 
assinante de qualquer outra central ... aniquilando o tempo e a distância pelo uso 
da transmissão elétrica. 1 

A universalização, como foi originalmente formulada, apontava para a 

padronização e interligação entre os assinantes do serviço. A extensão do conceito, como é 

hoje utilizado no contexto do Welfare State, i. e., no sentido de extensão do serviço 

telefônico para todas as residências começou a se delinear depois da crise de 1929. 

Nos EUA, entre 1929 e 1933, houve uma queda geral no serviço telefônico: o 

o número de telefones caiu 18%, o número de assinantes residenciais diminuiu 25% e a 

receita interurbana sofreu uma queda de 36% (o serviço mais elástico com relação à 

renda). Segundo Vietor (1983, p. 35-36), embora esses números fossem pequenos, se 

comparados com indicadores econômicos do restante da economia em plena crise, o 

impacto político foi significativo, porque o público passou a ver o serviço telefônico como 

uma necessidade social. 2 O corte somente nos custos, não nos dividendos, face à queda nas 

receitas, arranhou ainda mais a imagem pública da AT &T, quando mais de 150.000 

empregados foram demitidos. 

Desde o início das operações da AT&T, seu fundador, Theodore Vail, já 

vinha tentando se proteger da intensa competição, buscando um regime de regulação 

adequado pela utilização de argumentos convincentes sobre os inconvenientes da 

competição no serviço telefônico. 

"Competição efetiva, agressiva, e regulação, controle, são inconsistentes um com 
o outro, e não podem coexistir. 
Controle ou regulação, para ser efetivo, significa publicidade; significa discussão 
e consideração semi-pública antes da ação; significa deliberação, não
discriminação. 

1 Vail Apud Vietor, R. H. K.. AT&T and the Public Good. In: BRADLEY & HAUSMAN (1983, p. 29). 

2 O telefone é uma facilidade essencial quando o individuo está em crise, ou encontra-se diante de uma situaçio de intensa 

carência. Busca de novas oportunidades de trabalho, de aUllRio médico, de socorro em situaçlio de emergência, de outras 

pessoas para dividir problemas ou alegrias pessoais etc. 
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Competição - competição agressiva. efetiva - significa conflito. combate 
individual; significa debate; freqüentemente significa levar vantagem ou lançar 
mão de qualquer meio que a consciência dos contendores ou grau de 
cumprimento das leis permitirem. rr (Idem, p. 32). 

Depois de um longo período com intensidades maiores ou menores de 

competição (1894-1933), o Congresso soa EUA aprovou o Communications Act de 1934, 

repassando o controle do monopólio para uma agência reguladora (F CC), e estabelecendo 

claramente o objetivo social da política nacional de comunicações: 

"[TJornar disponível, tanto quanto possível, para todo o povo dos Estados 
Unidos, um serviço de comunicação por fio e rádio, rápido, eficiente, com 
abrangência nacional e mundial e, com facilidades adequadas e taxas 
razoáveis."(ldem p. 40) 

Embora o monopólio não fosse sancionado, na prática ele foi assumido pelo 

Congresso: "Este vasto monopólio que tão prontamente serve às necessidades do povo 

diariamente na sua vida social deve ser efetivamente regulado" e, portanto, como "0 

telefone é um monopólio, a competição é contra o interesse público". (id. ibid.) 

2. A SOCIEDADE DA INFORMACÃO 

Muita coisa mudou, desde então. Prognósticos sobre os impactos dos novos 

meios de comunicação, das telecomunicações, dos computadores e da moderna tecnologia 

se tomaram famosos nas décadas de 60, 70e 80. Já em 1930, Colim Clark\ um economista 

americano havia detetado a tendência do crescimento da mão de obra empregada no setor 

terciário, motivada pelo aumento da produtividade nos setores primário e secundário, e, 

como resultado das grandes aglomerações urbanas provocadas pela industrialização. 

McLuhan analisou o sentido, a função e profetizou o impacto que os modernos meios de 

comunicação teriam na vida moderna. Nora (1980) e Masuda (\"~ prognosticaram a 

influência que os computadores teriam neste final de milênio. Brzezinski ( ) formulou 

um quadro estratégico para os EUA, mostrando como as sociedades seriam modeladas 

3 Apud Daniel Bell (1973:28). 
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culturalmente, psicologicamente e socialmente pelo impacto da tecnologia e da eletrônica, 

especialmente pelos computadores e pelas redes de comunicação. e, finalmente Nashbit ( 

) e Nigropoint ( ) extenderam esses prognósticos para o próximo milênio. 

Em todos esses prognósticos, nota-se a forte influência exercida por Bell 

(1977), um sociólogo americano, discípulo de Max Weber, cuja preocupação foi esclarecer 

a relação entre o desenvolvimento social, a ciência e a tecnologia. Avançando na trilha 

aberta por Bell, Porat (1976) constatou que, desde 1975, a maioria da mão de obra 

empregada nos E.V.A. estava ocupada no setor de informação, suplantando, portanto, a 

soma da mão de obra empregada na agricultura, na indústria e no restante do setor de 

serviços. Essa passagem para a economia da informação, segundo Porat (1976), implicaria 

em três importantes premissas para a formulação de políticas públicas: (1) a maioria das 

pessoas vão se divorciar dos aspectos fisicos presentes na agricultura, na indústria e no 

artesanato, e, os ganhos salariais vão cada vez mais depender de capacidades intelectuais 

ou de processamento de informações; (2) a economia de informação é essencialmente 

burocrática, por conseguinte, as decisões e o poder não serão exercidos por múltiplas 

firmas competindo pelo mercado, mas, por burocracias públicas ou privadas, relativamente 

isoladas; e, finalmente, (3) as tecnologias de informação serão os componentes críticos da 

nova infra-estrutura técnica. 4 

3. A REAÇÃO DOS TRABALHADORES 

A origem da moderna crítica ao impacto social da criação, desenvolvimento e 

uso inadvertido da tecnologia remonta ao movimento ludista inglês que eclodiu no início 

do Seco XIX. As mudanças sociais contra as quais os trabalhadores se rebelaram, naquela 

época, não foram apenas as inovações introduzidas na organização do trabalho, elas 

repercutiram muito além dos limites do contexto do processo de produção, suas 

implicações reordenaram todo o espaço social (cidades, famílias, lazer, etc.). Por isso, o 

ludismo, hoje, é interpretado, não somente como um repúdio à mecanização, mas como 

.. Idem, p. 11. 
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uma resposta no plano ético e político das classes trabalhadoras às forças que apontavam 

para a destruição de suas relações tradicionais. 

o legado do ludismo à crítica da tecnologia da informação, que, à 

semelhança da mecanização introduzida no Seco XIX, revoluciona mais uma vez todo o 

contexto social, é sintetizado em dois princípios, assim formulados por (Webster & 

Robins, 1986, p. 4): (1) rejeição à imposição da economia política do laissez faire, ou de 

sua nova versão, o neoliberalismo, "introduzido unilateralmente pelos mestres na 

consecução do interesse próprio"; e, (2) rejeição da sabedoria convencional que apresenta a 

inovação tecnológica como associaI e neutra, além disto, imune à crítica por ser inevitável. 

4. OS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO (TI). 

Tecnologia de informação é um neologismo - como telemática ou 

teleinformática - criado para designar a tendência de integração e convergência entre as 

tecnologias de computação e telecomunicações deflagradas pelo desenvolvimento da mi

croeletrônica. 

A difusão do uso das TI foi suportada por uma intensa campanha publicitária 

tratando tão intensa e difusa que, hoje, já é uma realidade na vida cotidiana de uma grande 

parcela da população. Os prognósticos sobre a disponibilidade e diversidade, assim como 

os seus beneficios, no entanto, oscilam tão aleatoriamente que é muito dificil distinguir 

prognósticos sérios, apontando reais beneficios e dilemas a serem enfrentados, de con

jecturas românticas ou fantasiosas. 

Em grande parte, estes cenários são resultados de análises que não 

reconhecem os aspectos de valor associados à questão tecnológica, onde a tecnologia é 

considerada neutra quanto aos seus impactos sociais, e produzida por uma lógica 

determinista e inexorável, onde toda problemática e controvérsias deságuam num 

relativismo ético, que transfere para o indivíduo a responsabilidade pelos maleficios e 

beneficios que sua utilização acarreta. 
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o erro mais comum dos prognósticos sobre os efeitos sociais da tecnologia é 

motivado pelo afastamento das oportunidades ou dos conflitos naturais gerados pela 

mudança. Uma abordagem mais positiva para evitar interpretações otimistas e ingênuas, 

ou o pessimismo exagerado, é reconhecer a natureza intrinsecamente dual dos impactos, 

pois, existirá sempre margem para prognósticos positivos e negativos, seja qual for o ponto 

de vista da análise. 

Prognósticos sobre o uso e difusão da tecnologia podem ser classificados em 

duas categorias. Enquanto a prospecção tecnológica procura antecipar o futuro estado da 

arte numa determinada área, a avaliação tecnológica é uma atividade interdisciplinar 

definida como o estudo sistemático dos efeitos da introdução, extensão e modificação da 

tecnologia sobre a sociedade. 5 Na avaliação tecnológica pode-se fixar uma determinada 

tecnologia e buscar os seus impactos na sociedade; pode-se focalizar um determinado 

problema (o desemprego, p. ex.) e avaliar como as diferentes opções tecnológicas podem 

aliviá-lo ou resolvê-lo, ou pode-se fixar um determinado objetivo e avaliar como diferentes 

modalidades tecnológicas facilitam o atingimento da meta fixada. A abordagem de Wise et 

alli (1980) adotou a primeira· opção, identificando e avaliando os impactos das TI na 

sociedade pelo uso de um modelo de causação simples (vide Fig. 4.1) e de técnicas de 

brainstorming e teleconferência orientadas por um sistema taxonômico apresentado no 

Quadro 4.1. 

5 Vide Ayres (1969) e Costes (1971), 
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Futuros ~ Alternativos 
da Sociedade Opções politicas 

r--- de governo f--

~ l.2-. ~ l2.J Aplicações nas Impactos 
áreas substantivas Específicos 

-
Tecnologia de Impactos na 

Informação Sociedade 

Figura 4.1. Identificação e Análise de Impactos Sociais. In: Wise & alli (1980, p. 7). 

o modelo empregado por Wise (1980) é constituído por 6 (seis) etapas (vide 

Figura 4.1) e pode ser empregado em qualquer campo social. Na primeira etapa foram 

construído cenários alternativos para a sociedade americana no ano 2000, em seguida foi 

realizada um prospecção tecnológica na área de microeletrônica, hardware e software. Na 

etapa 3 foram identificados os impactos sociais. Em seguida foram levantadas as possíveis 

aplicações na aviação, o que tomou possível avaliar, na etapa 5, os impactos futuros da TI 

no Sistema Nacional de Aviação e, na etapa 6, as implicações dos impactos identificados 

para a formulação de políticas da Agência Federal de Aviação. Os resultados foram 

obtidos levando em consideração três cenários: 

ASPECTOS FUNÇOES DE INSTITUIÇOES 
SUBSTANTIVOS SUPORTE Ã 

VIDA 

Recurso naturais Alimentação Casamento e família 
Econômico Vestuário Propriedade 
Tecnológico Habitação Corporações 
Social e cultural Transporte Grupos de interesse 
Político Saúde Sindicatos 
Psicológico: Universidades 
(a) Individual Órgãos Internacionais 
(b) Grupo Governo Federal 
Legal Governo Estadual 
DefesalseB!!!anl.:a Governo Municipal 
(a) segurança nacional 
(b )controle do crime 
(c )inteligência 

Quadro 4.1. Áreas de Impacto. In Wise (1980, pp. 171-2). 
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VALORES ATIVIDADE 
SOCIAIS SDA VIDA 

Privacidade Trabalho: 
Comunidade (a) Domicílio 
Justiça social (b) Fábrica 
Sobrevivência (c) Escritório 
Racionalidade (d) Serviço 
Prosperidade (e) Governo 
Equidade (f) Doméstico 
Liberdade Lazer: 

(a) Individual 
(b) Grupo 
ARrendizado 



1) Cenário Mouddling Through: A sociedade terá uma relação ambivalente 

de amor e ódio com a tecnologia fruto das frustrações acumuladas e do apego, por 

considerá-la ainda como a última esperança de solucionar os problemas sociais, por isso 

mesmo, perderá o glamour e a excitação que provocava nas décadas passadas. O impacto 

da automação será negra - demissões, greves e aposentadorias precoce. O crime via 

computador cresce na proporção que cresce a frustração com relação ao crescimento 

econômico. A difusão do microcomputador nas residências cresce, porém, será mais 

utilizado em games, como um mecanismo de escape à realidade. O poder do 

entretenimento eletrônico como instrumento de formação de valores vai ser superior ao da 

família e da escola. Isto significa que o controle sobre os meios de comunicação e sistemas 

de informação será o foco do controle social, aumentando a possibilidade do uso do meio 

eletrônico para a repressão política como solução para os problemas sociais. 

Os indivíduos ou grupos no interior da sociedade com o controle e o domínio 

sobre a tecnologia vão ganhar mais poder sobre os demais. Os demagogos vão se 

beneficiar com uso dos meios eletrônicos. A promessa de solução dos problemas sociais 

com o uso intensivo da tecnologia não vai se realizar, pelo contrário, a tecnologia e o 

aumento da racionalidade serão apontados como os seus principais causadores. 

Ironicamente, os computadores proverão o suporte mais significativo para que acadêmicos 

e intelectuais produzam teses, artigos e ensaios contra a tecnologia. 

2) Cenário de Alocação de Recursos: A difusão do usos da TI será 

intensificada na medida em que estiver relacionada à otimização da alocação de recursos. 

A educação será afetada fortemente, será possível popularizar os conceitos de 

"universidade aberta" e "aula sem paredes". O uso intensivo de teleducação neste nível 

resultará no aumento da qualidade de vida conseguido via melhoria do padrão cultural da 

população. Na área da saúde, o telediagnósticos e a teleconsulta serão uma realidade. Os 
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médicos terão mais acesso a uma quantidade enorme de informações. Na justica, os 

sistemas de informação vão facilitar a identificação das atividades criminais, da mesma 

forma, que vão permitir a fraude em contas telefônicas e bancárias. Na política, o uso das 

redes públicas permitirão a participação direta do cidadão nas decisões do governo através 

da realização de referendum com auxílio do voto eletrônico; o uso de sistemas de 

informação vai permitir a melhor identificação das demandas populares pelos políticos, 

assim como, a atualização deles próprias em diferentes questões. No entanto, o controle 

sobre o fluxo de informação vai ser convertido em poder sobre aqueles que não o 

possuem. Esta situação será parcialmente contrabalançada pelo acesso mais democrático à 

informação. 

o planejamento do governo vai melhorar: os satélites vão capturar maior 

volume de informações sobre os recursos naturais do planeta; os microcomputadores 

combinados com a escassez de recursos aumentarão a racionalidade na formulação das 

políticas públicas e privadas, permitindo que as metas sociais de diferentes segmentos da 

população sejam atingidas. Haverá mais descentralização no processo decisório da 

administração; a valorização da informação tomará o acesso a ela um direito social 

importante; e, a garantia do direito ao acesso à informação será amplamente debatida para 

permitir o balanceamento com o direito a privacidade, em muitos casos aquele terá 

precedência. A propriedade da informação será alterada tendendo a ser deslocada cada vez 

mais da esfera privada para a esfera pública 

A saída para o esgotamento dos recursos naturais na economia será o 

crescimento do complexo eletrônico que tomará o núcleo em tomo do qual a economia vai 

se desenvolver; a produtividade vai aumentar nas indústrias com o crescimento restringido 

pelos esgotamento dos recursos; e, o desemprego provocado pela automação será 

absorvido por novas modalidades de ocupação. 

A indústria de software, da informação e do conhecimento vão experimentar 

um crescimento vertiginoso. Haverá emergência de think-tanks nas universidades 

simultaneamente à ênfase que será dada ao ensino interdisciplinar e a pesquisa. Tudo isto 
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combinado vaI provocar o aparecimento de uma nova elite formada por aqueles que 

dominam a técnica de acesso e geração da informação, em contraposição a outro segmento 

ou nova classe dos que não a dominam, cuja representatividade em termos numéricos vai 

ser diminuída pelo novo sistema educacional, centrado no desenvolvimento daquelas 

capacidades. 

As interações sociais vão se modificar pela desfiguração ou superposição que 

irá se desenvolver entre as atividades de trabalho e lazer. A exposição a uma gama variada 

de culturas e interesses promovidos pelas redes globais vai ampliar os horizontes da 

maioria da população, ampliando o senso comunitário a nível local e global, intensificado, 

também, pela maior disponibilidade para a interação social. As redes vão permitir a ligação 

entre indivíduos com interesses comuns, propiciando novas dimensões no conceito de 

comunidade, transcendendo sua base geográfica ou mesmo profissional. A diversidade dos 

nichos de atividades, idéias e estilo de vida vão fazer que quase todas as pessoas 

encontrem uma área na qual possam se desenvolver criativamente. 

As TI se tomarão o fator chave na economia e na determinação do estilo de 

vida americano. Por causa da ênfase da racionalidade no processo decisório, na formulação 

de políticas e na alocação de recursos, as TI vão se constituir numa ferramenta importante 

para que o país atinja suas metas sociais. 

3) Cenário de Crescimento Expansivo: Em quase todas as atividades - nas 

residências, na saúde, na economia, no governo etc. - os microcomputadores vão ser 

utilizados para descentralizar a administração e aumentar o poder do indivíduo. A melhoria 

nas condições de vida diminuirá os conflitos, mas deverá continuar a existir o domínio dos 

que têm acesso a informação sobre os que não têm.Os impactos na política e na justiça 

serão semelhantes aos do cenário anterior. A família será ameaçada pelas facilidades de se 

estabelecer contatos fora dos laços tradicionais. A privacidade vai ser ameaçada. A 

configuração das interações sociais permitirá uma distribuição mais descentralizada da 

população. 
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Haverá uma atitude social positiva com relação a tecnologia; aumento do 

componente racional no comportamento; aumento da capacidade holística provocado pela 

disponibilidade de múltiplas fontes de informação e troca intelectual e (tele)(con)vivência. 

Aumento de auto-estima provocada pela possibilidade aberta a quase todas as pessoas de 

se realizar em algum campo específico. Frustração face à dependência tecnológica 

necessária à sobrevivência. 

5. TELECOMUNICAÇÕES E CIDADANIA. 

Poucos autores têm explorado a relação entre as telecomunicações e o 

desenvolvimento dos direitos políticos essenciais ao exercício da democracia. Esse é o 

foco da análise de Hills (1993), quando argumenta que a direção e o ritmo as mudanças 

nos regimes regulatórios a nível internacional podem pressionar os países em 

desenvolvimento a implementá-las localmente sem avaliar a sua adequação. Alerta que 

estes países deveriam se preocupar em não sustentar qualquer ligação entre a privatização, 

a liberalização das telecomunicações e o crescimento da democracia. Segundo aquela 

autora, não é uma coincidência a existência de países onde os direitos civis e políticos te-

nham sido negados, as tecnologias dos sistemas de difusão de rádio e televisão utilizadas 

pela propaganda sejam muito desenvolvidas e os indicadores de penetração do telefone 

permaneçam estacionados em níveis considerados muito insatisfatórios. Embora quase 

todos os analistas reconheçam que os regimes autoritários limitaram a difusão da es

palhamento da telefonia, a ligação entre o fornecimento dos serviços de telecomunicação e 

a democracia tem sido marginalizado da agenda política nos países desenvolvidos. 

"Ao invés disso, respondendo aos seus interesses na exportação da recessão, os 
países do Norte enfatizam a ligação entre o desenvolvimento econômico, 
telecomunicação e a demanda de liberalização e privatização do Setor de 
Telecomunicação. " ( Op. cit., p. 21) 

A autora argumenta que o funcionamento da democracia não depende 

somente das instituições políticas formais, os arranjos informais que ocorrem no interior da 

sociedade são importantes, porque, além de garantirem a participação na esfera política, 
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garantem os direitos SOCIaIS, pOIS, permitem identificar oportunidades de emprego, 

disponibilidade e a qualidade dos serviços públicos, melhorando o acesso à educação, à 

saúde, à previdência e assistência social. 

Por outro lado, não há democracia onde não existam condições para que os 

indivíduos se reunam e formulem as demandas de sua comunidade de interesses, mas, 

também respeitem o direito de outras comunidades de interesse fazer o mesmo. Salienta, 

então, que é preciso distinguir o consumidor do cidadão. A maioria das análises sobre a 

política de telecomunicações focalizam apenas o lado do consumidor. Através dessas 

reflexões a autora procura ressaltar como o funcionamento do sistema político depende da 

educação, da informação e conseqüentemente da comunicação. 

6. A INFORMATIZAÇÃO DO TRABALHO. 

O Departamento de Comércio dos EUA revelou que o gasto industrial, 

comercial e residencial com software, telecomunicações, eletrônica e computadores passou 

a representar 38% do crescimento econômico desde 1990.6 A dificuldade de exportação de 

serviços que vinha sendo um problema para os países com economia avançada, até a 

década de 80, começa a ser resolvida com a utilização das tecnologias de informação. 

Software, entretenimento e consultoria técnica e, até mesmo, consulta médica vão se tornar 

cada vez mais exportáveis através das redes globais. 

Os reflexos da revolução da informação no mercado de trabalho dos países 

menos desenvolvidos será dramático. Como afirma Kenneth J. Arrow, economista, prêmio 

Nobel da Universidade de Stanford, "o papel da informação está transformando a natureza 

da economia". 7 Estudos recentes têm mostrado que, diferentemente do que se questionava 

na década de 80, os investimentos em informática na década de 90 estão obtendo um 

retorno de 50%, repassando ganhos expressivos para os consumidores. Paradoxalmente, 

6 Mandei, Michael J .. The Digital Juggemaul. Business Week, june 13, 1994, p. 36. 

7 Apud op. til. pp. 36. 
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este incremento de produtividade tem penalizado, principalmente, os setores mais 

modernos da economia. 

Um retrato vivo das transformações operadas pela emergência das 

tecnologias de informação ao nível psicológico e organizacional do trabalho é traçado por 

Zuboff (1988). Ela consegue fazer um prognóstico da era do trabalho mediado pelo 

computador, mostrando que os temores e esperanças associados às novas tecnologias, i. e., 

o colapso das oportunidades de emprego, da perda de controle sobre a vida no cotidiano do 

trabalho, a oportunidade de rejuvenescimento da competitividade, o resgate da vitalidade 

produtiva e da genialidade organizacional serão resultados das escolhas feitas entre 

demandas quase sempre conflituosas, dado a gama de interesses sociais, políticos e 

econômicos em jogo. 

Ela analisou empresas que estavam implantando projetos de informatização 

pela primeira vez. Isso lhe permitiu olhar pela "janela de oportunidade", no momento 

crítico da mudança, quando sistemas integrados de informação e controle, sistemas de 

transação on-line, sistemas de informação em tempo real e sistemas de conferência por 

computador estavam sendo, recentemente, postos em operação. 

Depois de explorar o papel do corpo e do esforço humano na história do 

trabalho industrial e no escritório, mostrando o declínio de sua demanda frente à requisição 

de habilidades intelectuais e, conceituar os requisitos cognitivos e sócio-psicológicos para 

o desenvolvimento e expressão do conhecimento no espaço computadorizado do trabalho, 

a autora focaliza os dilemas criados por esses requisitos sobre o papel da autoridade entre 

os gerentes e os trabalhadores. O seu trabalho salienta a convergência entre a mudança no 

perfil educacional da força de trabalho americana, a queda dos paradigmas tayloristas e 

fordistas, a emergência da Escola da Qualidade da Vida no Trabalho, o processo de 

informatização e o requisito de flexibilização das organizações industriais. 

"Are we ali going to working for a smart machine, or wil/ we have smart 

people around the machine?" ( Citado por Zubof, 1988, p. 245). Esta pergunta introduz o 
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dilema essencial da informatização: a imagem da máquina inteligente mantém a fronteira 

entre gerentes e trabalhadores, entre os que mandam e os que obedecem, e fortalece, ainda 

mais, a autoridade ao legitimar o controle imperativo. Por outro lado, se a alternativa for 

envolver a máquina por pessoas inteligentes, essa fronteira se toma difusa pela mudança 

na racionalidade do modelo burocrático que sustenta a autoridade gerencial. 

Cada uma dessa opções implica em diferentes conseqüência para o futuro das 

empresas, dado que o comprometimento com o desenvolvimento da capacidade intelectual 

do trabalhador é um empreendimento educacional, e como tal, traz implicitamente o 

problema do tempo de maturação do processo pedagógico. Começar agora pode ser tarde, 

esperar pode significar a morte da organização. Esse é um desafio tácito, que põe em 

cheque a atitude dos gerentes frente ao ambiente necessário ao desenvolvimento dos 

trabalhadores. O processo educacional e informal de investigação disparado pela 

textualização e pela informatização aniquila a autoridade sustentada pelo mecanismo de 

camuflar a informação. 

7. IMPACTO NO CONSUMO. 

Não haveria tanta transformação na sociedade se o impacto no consumo dos 

produtos e serviços provocado pelas TI fosse insignificante. Os estudos de Bell (1977) 

sobre a sociedade pós-industrial, além da constatação do decrescimento do contingente da 

mão de obra industrial, previu também a mudança no perfil de consumo, compatível com a 

busca de melhor qualidade de vida. Um sinal de mudança é a tendência de crescimento 

recente de um consumismo mais dirigido para o "aperfeiçoamento do eu" , baseada no 

mito ou realidade de uma abundância informativa. Isto se manifesta, hoje, claramente 

quando se analisa o crescimento vertiginoso das redes de informação abertas como a 

INTERNET e a FIDONET, a multiplicação dos serviços de informação on line e a 

profusão em escala planetária das BBS. Como observou um importante executivo, uma vez 

ultrapassada a fase de experimentação dos recursos postos a disposição pelas redes, os 

consumidores separados geograficamente não irão somente jogar video game. Eles estão 

procurando novos relacionamentos e vão desfrutar os novos serviços em grupo, através da 
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formação de comunidades de amigos conectados em rede. O futuro das TC deverão moldar 

o estilo de vida, o trabalho, a diversão, o turismo e a comunicação entre as pessoas no 

Século XXI, e, tudo indica que as necessidades dos consumidores e as tecnologias de 

informação estão se encontrando para tomar a vida melhor. 8 

Mosca (1986, p. 193), numa visão pessimista, preocupado com relação ass 

mudanças na política de telecomunicações do Canadá chamava a atenção para a 

possibilidade de corte do serviço telefônico na maioria dos domicílios com baixa, causado 

pelo aumento nas tarifas locais, questiona: "Será que nós estamos tão mistificados pelas 

fantasias de uma sociedade informatizada, que perdemos a visão de que muitas pessoas 

que não podem suportar o preço básico de admissão para a Era da Informação?" 

O Anexo 1 mostra um prognóstico dos impactos do incremento da tarifa 

básica resultante da mudança no custeamento do serviço: a perda de compromisso com a 

política de universalização do telefone nos EUA. Isso, entretanto, não ocorreu. Pelo 

contrário, para compensar o aumento nas tarifas locais, após o desmembramento da 

AT&T, foram criados fundos especiais e programas sociais para aumentar a penetração do 

telefone nas residências americanas de baixa renda, como o Lifeline Program (1985) e o 

Link-Up America (1987) patrocinados pelo FCC, pelas agências reguladoras estaduais e 

pelas operadoras. Como resultado desses programas, a penetração do telefone nas 

residências americanas subiu de 91,4% para 93,0% no período 1983-1990. (Dordick & 

Fife, 1991, p. 120). 

8. IMPACTO NA SAÚDE. 

Os impactos da melhoria nos serviços de TC sobre a saúde pública, em países 

em desenvolvimento, normalmente decorrem do uso mais eficaz dos recursos num 

contexto de escassez, onde faltam médicos, enfermeiras, camas, remédios e equipamentos, 

acoplado ao perfil de miséria, desnutrição e toda sorte de moléstias decorrentes. O 

8 Palestn do presidente dos AT&T Bell Labontories no tnternational Telecommunications Symposium - ITS'94, 22-26 de 

agosto de 1994. Rio de Janeiro, Brasil. 
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beneficio ou impacto das Te se relacionam com a eficácia do sistema de saúde, 

considerado na sua totalidade. 

o mecanismo hierárquico do sistema de atendimento (postos de saúde, 

hospitais municipais, centros regionais e nacionais) pressupõe que os pacientes devem ser 

atendidos no nível mais baixo e encaminhados através da hierarquia até encontrar o nível 

adequado de tratamento para o seu problema de saúde. Quando há falhas no mecanismo de 

triagem, ditadas pelo quadro de carências, isto pode ser agravado na medida em que os 

pacientes passassam a procurar, no primeiro contato com a rede pública, os centros com 

alta especialização, desorganizando ainda mais o sistema de atendimento e aumentando os 

problemas gerados pela massificação. 9 

As facilidades de telecomunicações introduzem beneficios de duas maneiras: 

(1) ao possibilitar consultas telefônicas com os especialistas, os pacientes podem ser 

encaminhados para o tratamento adequado no nível inferior, diminuindo o problema da 

massificação; (2) melhorando as comunicações entre os níveis da hierarquia, o mecanismo 

de transferência se toma mais eficaz, reduzindo deslocamentos inúteis dos pacientes e filas 

causadas pela demora nos atendimentos. 

A pesquisa não conseguiu quantificar os beneficios para o serviço público de 

saúde, porque o pessoal médico não conseguia estimar o valor das consultas telefônicas, 

nem da aceleração do tratamento, tanto em termos monetários quanto em melhoria da 

saúde pública. Por outro lado, a redução nos gastos com deslocamentos dos pacientes ou 

com custos envolvidos no próprio tratamento das enfermidades, não foram avaliadas. No 

entanto, "o entusiasmo expressado pelos médicos e os outros profissionais de saúde 

durante as entrevistas a respeito desses efeitos, indicam claramente que o seu valor social 

excede, talvez, em muito, os beneficios quantificáveis." (op. cit. , p. 94). 

9 Communications Studies and Planning International Ltd. Estudio sobre los beneficios economicos derivados de la mejora dei 

servicio telefonico en Filipinas. In: UlT (1986), pp. 79-112. 
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Há que assinalar, também, as ressalvas apresentadas pelos pesquisadores: (1) 

o funcionamento das unidades de saúde estavam adaptadas ao contexto deficiente dos seus 

sistemas de telecomunicações, de modo que os entrevistadores encontraram poucas 

possibilidades de melhorar a utilização dos recursos médicos; (2) a demora no atendimento 

nas unidades dependia mais do tempo gasto no deslocamento dos pacientes e do tempo 

gasto para entrar em contato com o médico; (3) os problemas de retardo diminuíam com a 

periodicidade das situações de emergência; (4) segundo os administradores dos hospitais, a 

melhoria dos serviços de TC teriam pouca influência no alívio do problema da 

insuficiência do número de leitos; (5) o problema de estoques mínimos também não seria 

afetado, dado que a complexidade burocrática para autorizar o serviço ou a falta de 

técnicos capacitados sufocavam os beneficios que as TC poderiam produzir. 

Os principais beneficios quantificáveis se relacionaram mais com o aumento 

da eficácia da gestão do hospital, e foram melhor identificados a partir das entrevistas 

realizadas junto aos hospitais privados. O principal fator de melhoria encontrado foi a 

otimização do tempo gasto pelos médicos. Normalmente, os médicos são exigidos tanto 

pelos hospitais quanto pelos compromissos da agenda de seus consultórios particulares. 

Dado o contexto de escassez de pessoal médico capacitado, pode-se considerar que um 

aumento no número de pessoas tratadas se constitui um beneficio econômico, sejam elas 

atendidas pela saúde pública ou não. Os beneficios sociais - i. e., os auferidos pelos 

consumidores do serviço - devem exceder os beneficios quantificados pelo modelo 

aplicado na pesquisa, mesmo no sistema privado de saúde. 

A pesquisa apontou que em 45% dos estabelecimentos se justificava a 

instalação de novas linhas telefônicas. A relação beneficio/custo estimada pelo modelo foi 

maior que 30 (trinta). Isto significa que os beneficios quantificáveis para o total dos 

estabelecimentos pesquisados era mais de 30 (trinta) vezes o custo representado pela 

instalação e operação das linhas telefônicas. Outro resultado significativo da pesquisa, foi 

identificar a diferenciação no perfil dos beneficios. Enquanto nos municípios pequenos, 

onde prevalecia as unidades de assistência rurais e hospitais de terceiro escalão, a relação 
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estimada foi de aproximadamente 6 (seis); nas regiões que concentram os principais 

centros urbanos, onde se situavam a maioria dos hospitais primários e secundários, tanto 

públicos, como privados, essa mesma relação subia para mais que 60 (sessenta) vezes, 

mostrando que os beneficios percebidos por estas unidades eram significativamente 

superiores à média rural. 

Evidentemente que este tipo de estimativa não esgota a exploração dos 

impactos, mesmo porque ela se concentrou no beneficio percebido pelos prestadores do 

serviço, muito embora tenha sinalizado para a importância do beneficio percebido pelos 

usuários dos serviços de saúde. Os referido estudo aponta, no entanto, que pesquisas 

posteriores poderiam focalizar outros aspectos, como p. ex.: (1) beneficios percebidos ou 

assumidos para sistemas mais complexos, envolvendo sistemas de informatizados, com 

potencial de aplicação em todos os processos da cadeia da prestação do serviço, desde a 

formação profissional, pesquisa médica e sanitária, planejamento e administração das 

unidades de serviço e no processo de comunicação entre prestadores e usuários dos 

serviços; e, (2) sistemas de radiodifusão (rádio e TV) com possibilidades de utilização no 

aperfeiçoamento de pessoal médico e paramédico, na coordenação das campanhas de 

controle epidemiológico e nas campanhas de esclarecimento à população, necessários à 

implantação da medicina preventiva. 

Num contexto radicalmente diferente, Overman & Cahill (1994) argumentam 

que a informação é essencial para o sucesso de políticas públicas orientadas pelo mercado 

que têm sido implementadas nos EUA. . Naquele país, informações sobre os custos e a 

qualidade do cuidado com a saúde (hea1th care) são coletadas e distribuídas pelos governos 

dos estados através das Organizações de Dados sobre a Saúde (HDOs), com o objetivo de 

enriquecer a competição e, desse modo, estancar a subida nos preços da indústria médica e 

melhorar a escolha do consumidores entre as alternativas médicas. 

O artigo examma a informação coletada, produzida e distribuída pelas 

organizações estaduais de dados sobre a saúde (HDO) no Colorado e na Pensilvânia. Os 

resultados da pesquisa revelaram que a informação não foi determinante na escolha dos 
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serviços pelos pacientes, nem no nível de competição entre os prestadores de servIços 

médicos, como os formuladores de políticas market-oriented inicialmente previram. Nem 

as burocracias produziram e distribuíram dados facilmente acessíveis para a escolha 

pública. Ao contrário, a informação produzida e distribuída por estes HDOs foi o resultado 

de exercícios políticos e burocráticos que reproduziram, muito mais, a clássica política de 

grupos de interesse, descrita pela teoria da captura das burocracias governamentais, do que 

os ideais market-oriented contemporâneos (neoliberais). Os resultados salientam as 

extraordinárias dificuldades enfrentadas pelos formuladores da política, a nível federal, 

quando eles se propõem introduzir políticas públicas market-oriented a nível nacional. 

9. OS IMPACTOS NA AGENDA DOS GOVERNOS 

As redes de telecomunicações do futuro vão se caracterizar pela globalidade, 

sua natureza progressivamente privada, ubíquas, inteligentes, integradas a nível de 

serviços, vão ser multimídia, com serviços personalizados e, finalmente, serão móveis sob 

dois pontos de vista: tanto vão permitir a comunicação sem fio, como vão possibilitar que 

os serviços acompanhem os usuários de um terminal para outro, assim como os serviços já 

prestados pelas redes bancárias. 10 

A velocidade das transformações, no entanto, vão depender muito da 

articulação entre fatores não-tecnológicos: (1) a aceitação comercial pelos maiores 

usuários; (2) a inércia institucional de parte de competidores ou monopólios estabelecidos 

e dos reguladores governamentais; e, (3) a aceitação social por parte dos consumidores e 

outros grupos de interesse. 

A lógica desse desenvolvimento está interagindo com as mesmas forças que 

estão conduzindo à globalização da economia. Busca de competitividade e de novos 

mercados tomará as corporações globais ávidas pelos novos serviços e facilidades 

disponíveis nas redes. Dado o caráter estratégico desses recursos, muitas delas estão se 

10 Vide Maclean (1993) 
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preparando para construir e operar suas próprias redes, caso as Administrações de 

Telecomunicações não as forneçam. 

As corporações globais na área de entretenimento e os principais fabricantes 

de produtos eletrônicos para consumo estão particularmente interessados no 

desenvolvimento da televisão de alta resolução e redes de TV interativas que capturam 

demandas, melhorando sensivelmente a distribuição de produtos e serviços. 

Múltiplos fatores estão transformando as caraterísticas das redes de 

telecomunicações. Antes nacionais, monomídia, sob o controle e propriedade dos 

governos, elas estão se tomando progressivamente globais, multimídia, sob o controle e 

propriedade de grupos privados. Essas transformações ocorrerão, simultaneamente, com 

substituição dos princípios correntes que norteiam as políticas que regulam as 

comunicações. 

Os governos, especialmente dos EUA, Japão, Alemanha, Inglaterra e França 

estão estimulando o desenvolvimento das redes do futuro por razões de estratégia 

industrial, como fonte de vantagem competitiva geral, e como veículo para melhoria na 

prestação de serviços sociais e públicos. A nova Administração dos EUA está financiando 

a construção da infra-estrutura de informação (Data Highway), um projeto que se propõe a 

universalizar o acesso a informação nos EUA, que deverá interligar escolas, bibliotecas, 

hospitais, centros de pesquisa e universidades à todos os cidadãos americanos, e orçado, 

somente na sua primeira fase, em US$ 2 (dois bilhões de dólares). 

Isso por si só, indica que a disputa em tomo da questão da privatização 

esconde os problemas de natureza pública mais essenciais, ligados aos impactos sociais 

das políticas de telecomunicações que estão requerendo mudança profunda no quadro 

institucional das telecomunicações. I I 

A garantia do domínio público sob as novas redes de comunicação é o maior 

desafio político colocado para os futuros governos nacionais. Tomar essas redes 

lIVide HilI (1993) e Pessine (1995). 
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disponíveis tanto em residências, pequenas e médias empresas, como também permitir que 

as grandes corporações implementem suas próprias redes privadas vai requerer uma 

política formulada com clareza de objetivos e ciente dos desafios impostos pela 

modernidade. A pauta de questões é extensa: (1) Como introduzir a competição? (2) Como 

eliminar as barreiras para comercialização de bens e serviços? (3) Como manejar os 

investimentos domésticos e externos?; (3) Como conduzir o processo de privatização (4) 

Como manejar a convergência entre as indústrias de telecomunicações e a difusão de rádio 

e TV? (5) Como regular os serviços de TV a Cabo interativa? (6) Como enfrentar as 

ameaças à identidade cultural e aos princípios fundamentais da democracia, se a 

propriedade das mídias for concentrada num pequeno número de corporações não estatais? 

(7) Como enfrentar as previsões do Prof. Nicholas Negropoint do M.I.T sobre a reversão 

dos meios eletromagnéticos e cabos óticos na difusão, e o fim do broadcasting livre? 

o leque de dilemas colocado para os governos nacionais é surpreendem ente 

desdobrável. Como tomar partido das novas redes, otimizando as operações de governo, 

melhorando a qualidade dos serviços prestados? Como disciplinar a utilização de novos 

recursos para influenciar o processo político? 

Como enfrentar as questões de soberania na política fiscal, monetária e 

cultural? Como solucionar dilemas entre a privacidade, necessidade de número único no 

sistema de previdência e nos novos serviços telefônicos pessoais, coleta do perfil de 

atividade e preferências pessoais possibilitada pelo dinheiro eletrônico e a identificação do 

assinante chamador? 

Como tratar os conceitos de liberdade de informação e expressão nos novos 

meios? Poderão as leis, regras e regulações aplicáveis a matérias como pornografia, 

calúnia, ofensa e difamação ser aplicáveis aos novos meios? Como fica a Lei de Direitos 

Autorais nos serviços multimídia que combinam diversas fontes de informação de 

diferentes meios para criar novos produtos? 
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Toda essa transformação e os dilemas associados se desenvolvem 

articuladamente, numa época em ocorre um deslocamento notável no papel das 

constituições nacionais. Se antes eram consideradas como o fundamento da legitimidade 

das ações dos poderes constituídos, hoje passam por um questionamento oriundo de duas 

posições. Primeiramente, pela aceitação do déficit descritivo decorrente das mudanças 

vertiginosas nas condições sócio-políticas da maioria dos países, que desacopla a relação 

Constituição-realidade. No caso específico que estamos analisando, i. e., o papel do Estado 

brasileiro na regulamentação e exploração dos serviços de telecomunicações, isto não 

poderia ser mais eloqüente. As mudanças no funcionamento da economia mundial, o ritmo 

acelerado das inovações tecnológicas e o ressurgimento da ideologia liberal têm tomado o 

texto legal e constitucional que prescreve o papel do Estado nesse campo cada vez mais 

questionado por estar distante da realidade nacional e internacional. I2 Fruto desse 

desacoplamento, trava-se atualmente no Brasil, à semelhança do que vem acontecendo no 

resto do mundo, uma verdadeira batalha constitucional ou legal, cujos resultados já estão 

se fazendo sentir, não sem causar perplexidade na maioria dos atores que participam direta 

ou indiretamente do ciclo de formulação. 

Esse é o pano de fundo, em tomo do qual, se desenvolverá a análise da 

política de telecomunicações no Brasil no período de 1985 a 1992. A esses prognósticos 

deveria se anexar as restrições encontradas no mercado financeiro internacional para o 

montante de investimentos necessários à ampliação e modernização acelerada do sistema 

brasileiro de telecomuicações para melhorar a competitividade brasileira no mercado 

mundial, como também, a necessidade de utilizar as facilidades e serviços disponíveis 

pelas novas tecnologias na elevação da qualidade do vida da população brasileira. 

11 Essa rede de inOuenciaçAo, tanto no campo geral da administraçAo pública, como no caso particular da regulaçAo e 
intervençAo no setor de telecomunicaçAo, é sustentada por diversos autores. Vide ALMEIDA (1994, pp. 290-300), TEMIN & 
GALAMBOS (1987, p. 344), KAHN (1983) e Pessine & Maciel (1995), no entanto, existe uma infinidade de ~ 
ideológicas em todas as interpretações. 
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CAPÍTULO 5 

MONITORAÇÃO DA POLÍTICA DE TELECOMUNICAÇÕES 

1. FORMACÃO DA AGENDA 

Muito antes da volta dos militares aos quartéis, foi o saque do governo ao 

FNT, a corrosão das tarifas e o limite imposto aos investimentos do Sistema Telebrás que 

dispararam as mudanças na Política de Telecomunicações no Brasil. O FNT, o 

autofmanciamento, os recursos próprios e os recursos de terceiros garantiam a taxa de 

expansão do sistema, dando muita autonomia para que o setor formulasse a sua própria 

política de investimento, sem a intervenção da Secretaria de Planejamento. Suportados por 

estreitas relações desenvolvidas na corporação, os principais dirigentes das empresas 

estatais, quase todos militares, negociavam direto com a Casa Civil e Militar da 

Presidência da República, quando aparecia algum tema relevante na agenda, filtrando com 

eficácia os interesses dos grupos preferenciais. 

Os mecanismos de financiamento dos programas do setor de TC foram 

impactados pelo aumento das taxas de juros dos empréstimos internacionais e pelo 

agravamento da dívida externa provocados pelas crises de petróleo de 1973 e 1979. A 

partir de 1974, depois da criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento, o FNT passou a 

ser desviado, progressivamente, para os outros programas do 11 PND.1 Simultaneamente, 

premido pelas altas taxas de inflação, o governo passou a se afastar, pouco a pouco, do 

realismo tarifário implantado no Governo Castelo Branco. Após sucessivas restrições de 

I o FND foi criado pela Lei ~ 6.093, de 29/08n4, e previa a participação escalonada anualmente dos rec:unos do FNT no FND, a 

partir de 1975, nos seguintes percentuais: 200/.,200/.,30%,40% e 50°/. a partir de 1979. O Dec:reto-Lei ~ 1.754, de 31/12n9, 

alterou o percentual para 100% a partir de 1982 e repassou os rec:unos do FND para o Tesouro Nacional, desvinculando-o de 

qualquer órgão, fundo ou despesa. 



investimento e cortes orçamentários, as entidades representativas do meio empresarial se 

articularam em torno do MINICOM, para manter os programas de expansão das redes de 

comunicação, em especial, o de telefonia. O nível das pressões, na época, pode ser 

avaliado pela declaração do Ministro das Comunicações, referindo-se ao desvio 

progressivo de recursos: 

"Data daquele ano [1975J, com o enquadramento das sobretarifas do Fundo 
Nacional de Telecomunicações na subconta do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento - FND, o inicio de crescente sangria, com os recursos do 
FNT desviados para aplicação em outros setores governamentais, 
descaracterizando seu objetivo fundamental, e provocando, inclusive, justa 
indignação dos usuários, muitos dos quais recorreram à justiça contra o 
pagamento de uma taxa julgada espúria. 
Assumiram tal vulto essas ações que o Governo Federal decidiu extinguir o 
FNT, criando o Imposto sobre Serviços de Comunicações, um jogo semântico 
para mascarar a evasão de recursos destinados ao setor, desvio que continuou 
a se processar com igual intensidade. " (Magalhães, 1985, p. 110).2 

A formulação da política de telecomunicações, durante o periodo militar, 

tinha um figurino bem delineado: rigidez no debate, fechamento do processo decisório, 

com inevitável aumento do conflito interburocrático.3 Os temas dominantes eram 

decorrentes do Planejamento Estratégico Nacional e refletiam a obsessão dos militares e 

tecnocratas pelo binômio segurança-desenvolvimento. Como será visto mais adiante, esta 

racionalidade muitas vezes serviu de cortina de fumaça para camuflar o favorecimento de 

poderosos grupos de interesse: os proprietários das redes de TV, as empresas estrangeiras 

fabricantes de equipamentos e os bancos. 

Durante todo o regime militar, o papel e a composição do Conselho Nacional 

de Telecomunicações, criado pela Lei nº 4117, de 27 de agosto de 1962, foi sendo 

paulatinamente desfigurado, de modo a aumentar o discricionarismo na formulação da 

política. Primeiro, pela reforma administrativa instituída no Decreto-Lei 200, de 25 de 

fevereiro de 1967, que criou o Ministério das Comunicações. Em seguida, por várias leis e 

2 o Código Brasileiro de Telecomunicações fixou em 100dez) anos o prazo para arrecadação de sobretarifa sobre qualquer 

serviço de telecomunicação, não podendo ser superior à 30% (trinta por cento). VIde Art. 51 do Capo IV da Lei 4117, de 

27108/62. A Lei n2 6.127, de 6/11n4, prorrogou a arrecadação do FNT por prazo indeterminado. O ISSC foi criado pelo 

Decreto-Lei nlO 2.189, de 20/12/84. 
3 O conflito interburocrático do setor de telecomunicações foi claramente descrito por MACULAN (67-102). Paradoxalmente, ou 

não, esses conflitos vão se agravar progressivamente com a descentralização da Administração Pública Federal. 
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decretos-lei, de fonna a excluir progressivamente os representantes do Poder Legislativo e 

concentrar todo o poder do CONTEL na Secretaria-Geral do MINICOM.4 

Na avaliação de Maculan (1981), essa autonomia e o conseqüente 

isolamento das agências do Ministério das Comunicações foi um fator preponderante para 

o fracasso da política industrial, pois: 

" ... não se revelou suficiente para provocar uma mudança substancial nas 
relações entre o Estado e o setor empresarial, nem conseguiu impor um limite 
à internacionalização da economia, neste setor industrial. Uma política, cujo 
objetivo era a redefinição da orientação do processo de industrialização, se 
demonstrou insustentável no quadro isolado de um ministério, eminentemente 
técnico e politicamente isolado dos centros decisórios que formulam as 
grandes opções políticas. "(Maculan, 1981, p. 185). 

Por outro lado, o suporte fornecido pelos governos militares à difusão da 

televisão no Brasil, dado o objetivo de integração nacional, chegou a ponto de tomá-la 

disponível em 90 % dos lares brasileiros. Embora seja um serviço market-oriented, em 

1985, 30 % da audiência de televisão, era composta por espectadores excluídos da 

economia de mercado, portanto, com renda abaixo do nível básico de sobrevivência.5 As 

emissoras de TV receberam a infra-estrutura fisica e tecno-operacional e apoio financeiro, 

incluindo não somente os pesados investimentos necessários à implantação da rede 

terrestre de microondas e à pesquisa, desenvolvimento, lançamento e operação dos 

satélites, mas, também, foi aberta uma linha de crédito direto ao consumidor (CDC) para 

que a TV pudesse atingir as camadas da população abaixo da linha de pobreza. 6 

"Em cinco anos, o país já recebia transmissão simultânea através das redes 
nacionais, e, cinco anos depois, a televisão colorida se tornou disponível. A 
massificação da TV foi uma das principais realizações do regime militar e foi 
concebida e utilizada não somente para garantir a integração nacional, mas, 
também, para a cooptação (simbólica) - instilar na população um senso de 
participação no processo de modernização". (Castro, 1990, p. 11). 

4 A Lei nl' 4117 estabelecia a subordinação do CONTEL diretamente à Presidência da República. O Decreto-Lel 200 delegou a 

presidência do Conselho ao Secretárlo-Geral do Ministério, subordlnando-o ao Ministério das Comunicações; diminuiu a 

participação do Poder Legislativo de 3 (três) para 2 (dois) representantes, Indicados pelos maiores partidos politlcos de apolo e 

oposição ao Governo. A Lei n2 o 5.535, de 20/11/68, prescrevia que a Indicação dos representantes dos partidos politlcos seria 

feita pelo Presidente da República por escolha, em listas trIpllces, encaminhadas por Intermédio do MINI COM, com direito a 

veto. Posteriormente, essas representações foram abolidas pelo Decreto !22 nl' 70.568, de 18/OSn2. 

5 Mauro Salles apud Castro (1990, p.11). 

6 Vide também Mattos (1982). 
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A partir do governo Figueiredo, a agenda passou a incluir a questão da 

seletividade do serviço telefônico em função da crise de legitimidade do regime, expressa, 

em 1982, pela derrota eleitoral do partido de sustentação do governo nos principais estados 

da Federação. O incentivo à formação de redes de TV, no entanto, continua (vide anexo 

V). 

Em 1984, a crise política se agrava e a população sai às ruas pela campanha 

das "Diretas Já". A TV Globo, até então, fiel à ditadura, viria a quebrar essa aliança, 

depois do histórico e gigantesco comício do Largo da Sé em São Paulo. No mesmo dia, o 

humorista Jô Soares desempenhou um minuto de silêncio no Jornal da Noite. Era o 

anúncio trágico feito por um cômico sobre a morte de um regime fúnebre. Até esse 

momento, ao contrário de todas as outras emissoras, a TV Globo noticiava a campanha, 

mostrando apenas flashes dos palanques, ignorando as multidões. Somente no comício da 

Candelária, no Rio de Janeiro, onde se reuniram mais de 1 (hum) milhão de pessoas, como 

analisa Vieira (1986), 

"[a] opinião pública percebeu que a TV Globo mudara de lado. Era o sinal do 
fim do regime. A Rede Globo, como vimos, diferenciou-se da ditadura. Nasceu 
com ela, cresceu com ela, mas não cairia com ela. " (p. 10) 

Desde então, a TV GLOBO, em irônica homenagem a Althusser, tornar-se-ia a 
rede quase oficial da Nova República. (Idem, p. 27). 

O governo vetou a emenda que restabeleceria as eleições diretas para 

Presidente da República, utilizando-se de todos os recursos: cercou o prédio do Congresso 

e barrou o acesso a Brasília aos manifestantes que vinham de todo país. "O governo 

também feriu a liberdade de imprensa. Impôs a censura ao noticiário proveniente de 

Brasília e até proibiu a transmissão da sessão do Congresso em que se votava aquela 

emenda." (Vieira, op. cit., p. 9). 
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Como argumenta Castro (1994), a eleição do presidente Tancredo Neves e a 

composição de seu ministério, especialmente, a indicação do seu Ministro das 

Comunicações sofreu forte influência da Rede Globo: 

"The military established four national commercial networks and one public 
network. However, one of the commercial networks alone has retained for 18 
years the monopoly of the audience, an average of 75 % of the national 
audience during prime time. 1t is said that despite 169 stations, 5 national and 3 
regional networks, Brazil has in fact one and one-fourth channels: the one is 
Globo and ali the others together attain one-fourth of Globo audience. Globo 
has set the terms for advertising business, and has boosted Tancredo Neves' 
presidential candidacy, in exchange for which Globo 's owner, Roberto 
Marinho, nominated the Minister of Communication. Globo's finance director 
happens to be the son of a very injluential Army general who is today the 
Minister of the Army, and the list goes on - five best selling books have already 
been published about the inside stories ofGlobo." (p. 12) 

A TV Globo foi inaugurada em 1965, não pura coincidência, no mesmo ano 

de criação da EMBRATEL. Foi notória a participação de Roberto Marinho no golpe 

militar; as suas relações com o poder já haviam lhe rendido a concessão de um canal de TV 

no governo do presidente Juscelino Kubitschek, em 1957. Ainda às voltas com o 

trepidante escândalo Time-Life7
, recebe do Presidente Castelo Branco, através da Lei n. 

4.419, de 29 de setembro de 1964, isenção de imposto de importação e consumo sobre os 

equipamentos utilizados na montagem da nova emissora (vide Anexo IV). 

Desde a criação da EMBRA TEL, a receita dos serviços de telefonia subsidiou 

a radiodifusão. Para se ter uma idéia dos subsídios obtidos, basta comparar as tarifas de 

transmissão de sinais de TV com a tarifa DDD entre Rio e São Paulo. De 1969 a 1985, a 

relação entre as tarifas da TV e do DDD caiu de 12 (doze) vezes para 2,6 (dois vírgula 

seis). Na década de 80, durante o Governo Figueiredo, o subsídio se estendeu para o setor 

financeiro. O setor de radiodifusão e o setor bancário foram os maiores beneficiários da 

RENPAC e do BRASILSAT, também, no período de 1985-1992. Os beneficios 

conseguidos foram o resultado da influência exercida por estes setores na indicação e 

manutenção de cargos no topo da burocracia do ministério. 

7 Vide Morais (1994, pp. 665-74). 
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Função da seletividade da política tarifária, do discricionarismo e 

clientelismo da política de concessões, da falha no comprometimento com uma política 

verdadeiramente universalista no fornecimento do serviço telefônico e de uma política 

industrial de ambíguo incentivo à industria nacional, intensificam-se progressivamente as 

tensões entre o topo da burocracia ministerial e o segmento profissional que constitui o 

quadro das empresas implementadoras da política: a Telebrás, a EMBRA TEL e as 

empresas operadoras telefônicas (EOTs). Muito embora o objetivo final e formal da 

política fosse a integração nacional, desde o início, autoridades do Ministério, participantes 

da rede de formulação, haviam sido capturadas pelos grupos de interesse, retribuindo o 

apoio recebido para sua manutenção nos cargos, através de favorecimento no repasse de 

informações, autorizações e concessões de serviços, e proteção tarifária, como será 

relatado adiante. 

É inegável que as políticas do setor se institucionalizaram rapidamente, face 

os expressivos resultados conseguidos (principalmente pela política de serviços, de 

pesquisa e desenvolvimento, de formação de pessoal), a visibilidade e a conseqüente 

aprovação desses resultados por toda a população. Todavia, no interior do setor de 

telecomunicações, foi se intensificando cada vez mais o conflito do grupo incrustado na 

burocracia ministerial, sob a liderança do Secretário Geral do Ministério, com o espírito 

missionário e nacionalista da corporação. A ascensão funcional dos membros desse grupo 

e a complacência que conseguiram junto as altas esferas de governo permite que se 

questione os objetivos da política formulada, face os resultados atingidos, muitos deles, 

fruto do fisiologismo, do clientelismo e do elitismo que veio se desenvolvendo desde 1964, 

intensificando-se no período de transição democrática. 

A ação de desmonte do Sistema Telebrás, porém, só foi disparada na Nova 

República, quando o Ministro das Comunicações, numa jogada populista, afastou, 

seletivamente, os militares do topo da burocracia ministerial e dos quadros dirigentes das 

estatais, e endossou o uso intensivo de critérios políticos para o preenchimento dos cargos 

de direção das empresas do grupo Telebrás. Incólume, porém, manteve o grupo liderado 

pelo Secretário Geral do MINICOM, que se manteve na função de 1974 a 1990. 
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A clivagem de interesses no interior do ministério se manifesta com maior 

clareza quando se analisa a produção de medidas provisórias, decretos e portarias 

ministeriais emitidas pelo Executivo no periodo de 1985 a 1992 (Vide Anexo 11). É 

inequívoco o conflito do topo da burocracia ministerial com o Congresso Nacional e o 

Poder Judiciário, desenvolvido pelas as ações político-administrativas e pela hipertrofia 

legislativa do Ministério. Como será visto mais adiante, essas ações visavam, 

sistematicamente, retardar a abertura no processo de formulação da política, introduzir a 

competição predatória, atrasar o lançamento de novos serviços e privatizar a exploração de 

serviços sem qualquer compromisso com o interesse público. 

Para o analista que monitora a mudança oportunista de posicionamento com 

relação a assuntos chave e a trajetória profissional de muitos ex-dirigentes, cabe questionar 

se a guinada privativista na política no setor de telecomunicações foi construída nas 

trincheiras abertas pelos próprios burocratas no seio das empresas que teoricamente eles 

estariam regulando. Tudo indica que é possível descartar o altruísmo, a neutralidade, a 

benevolência e o nacionalismo como determinantes da política, até mesmo no período 

glorioso de implantação do Sistema Brasileiro de Telecomunicações, quando o topo da 

burocracia já estaria sendo capturada pelos poderosos interesses da indústria de 

telecomunicações e do setor de radiodifusão, como postula a Teoria da Escola Pública. 

Embora a campanha privatizante e anti estatal tenha sido estimulada no Brasil 

a partir de 1976, justamente no auge da intervenção do Estado na economia, os primeiros 

sinais de privatização no setor de telecomunicações, só começaram a ficar mais definidos 

no final do período militar. Muitos fatos podem ser relacionados ao retardo verificado. 

Argumenta-se que a campanha começou, justamente na década de 80, quando os índices de 

qualidade dos serviços telefônicos começaram a desabar por falta de investimentos; 

quando as políticas de liberalização realizadas na Inglaterra e nos EUA começaram a 

ganhar força normativa em todo mundo; que não haveria nenhuma ameaça ao monopólio 

nos serviços de telecomunicações enquanto os militares estivessem no poder, seja pela 

idéia fixa em segurança, seja porque, merecidamente, se considerem, e sejam reconhecidos 

como os construtores do setor, repetidamente elogiado pelo grau de desenvolvimento e 
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modernidade alcançado até então; e, finalmente, muitos sustentam que os argumentos mais 

fortes sobre a privatização e desregulamentação do setor partiu justamente de ex

dirigentes, militares ou não, e de poderosos grupos de interesse, quando começaram a 

perceber o rodízio inexorável das elites dirigentes e as mudanças na política de 

telecomunicações que o processo de redemocratização do país certamente iria acarretar. 

As tensões mencionadas, até então latentes, vão se expressar quando o 

candidato à Presidência da República, Tancredo Neves, solicitou a participação das 

entidades profissionais que, articulando-se, elaboram e apresentam o documento: 

"Propostas para uma Política Democrática de Telecomunicações e de Comunicação 

Social", onde são apresentadas as questões vão dar início ao lento e conturbado processo 

de redirecionamento das políticas do setor.8 

As primeiras criticas dos profissionais recaíram sobre o próprio Código 

Brasileiro de Telecomunicações, por concentrar o poder de concessão e fiscalização de 

estações de rádio e TV exclusivamente na órbita do Executivo; e, por permitir que novas 

tecnologias sejam introduzidas sem o escrutínio público, ao sabor das oportunidades 

detectadas pelos interesses que ligam corporativamente os poderosos grupos econômicos, a 

bancada de parlamentares concessionários de emissoras de rádio e TV, e o topo da 

burocracia dos órgãos reguladores das atividades de comunicações, restringindo dessa 

forma sua aplicação no atendimento das necessidades sociais básicas, à diversidade 

cultural e o fortalecimento da democracia. 

Criticaram a política até então formulada, argumentando que, a despeito do 

Sistema Brasileiro de Telecomunicações ter se sofisticado e ampliado significativamente, o 

princípio do interesse público não foi atendido, porque foi fmanciado socialmente, 

beneficiando minorias, promovendo e reforçando as desigualdades; e, favoreceu os grupos 

estrangeiros, restringindo o desenvolvimento da tecnologia nacional e reforçando a 

dependência. 

• Vide Amorlm, 1986, pp.132-57. 
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Revelaram o nexo entre reforço de desigualdades e a concentração da oferta 

do serviço telefônico.9 Salientaram que o ônus social do financiamento em beneficio de 

minorias podia ser constatado pelo caráter regressivo da estrutura tarifária lO. O outro 

ponto realçado é o aspecto regressivo do Imposto sobre o Serviço de Comunicações 11. 

Visto apenas sob esse ângulo de análise, fica claro como o ciclo fechado da política 

beneficiou a formação das grandes redes de comunicação, seja das emissoras de rádio e 

televisão, seja das ubíquas redes implantadas pelas grandes instituições fmanceiras. 

Finalmente, apresentaram políticas para corrigir as distorções diagnosticadas: 

(1) criação do Conselho Nacional de Comunicação com competência para definir a política 

de comunicações, e para outorgar concessões de rádio e televisãol2
; (2) melhor controle 

sobre a programação de TV, de modo a regionalizar a produção e impedir a dependência 

cultural 13; (3) constituição de um sistema público de comunicação; (4) avaliação do 

impacto social das novas tecnologias; (5) democratização da comunicação e informação; e 

(6) uma política industrial nacionalista. 

Tendo que se defrontar com as fortes pressões impostas pela sociedade civil, 

o Ministro das Comunicações da Nova República afasta todos os militares dos principais 

cargos sob seu controle, mas continua a adotar um estilo autoritário e clientelista na 

formulação da política que pouco o diferencia dos governos anteriores. O novo ministro 

9 Enquanto a rede atende a 10 (dez) milhões de telefones privados comerciais e residenciais, a absoluta maioria da população do 

Brasil contava com apenas 70.000 (setenta mil) telefones públicos para atender suas necessidades sociais básicas relacionadas à 

segurança, saúde, educação, trabalho, previdência, consumo e atendimento às necessidades minlmas do convivlo social. 

10 Embora um canal de TV seja equivalente a 960 (novecentos e sessenta) canais telefônicos a relação entre suas tarifas não 

chegava a 3 (três) vezes, Implicando numa distribuição de custos e beneficios que fere o principio da equldade. O lado 

concentrador da política tarifária também é exemplificado pela tarifa de aluguel de canal para transmissão de dados. Enquanto 

uma pequena empresa pagava tarifa plena de um canal privativo, uma grande empresa, pagava apenas 10% (dez por cento) da 

tarifa para formar gigantescas redes privadas de comunicação paralelas à rede pública, de modo que pagavam apenas 7% (sete 

por cento) do custo e concentravam 56% (cinqüenta e seis por cento) dos beneficios proporcionados pelo serviço, em termos do 

percentual de canais alocados. Por outro lado, as médias e pequenas empresas arcavam com 93°;' (noventa e três por cento) do 

custo e beneficlavam-se de apenas 44% (quarenta e quatro por cento) dos canais. 

11 O ISC incidia, Indistintamente, sobre as comunicações comerciais e residenciais, taxando portanto a expressão de Idéias, a 

busca da sobrevivência e do convívio social, enquanto libera as comunicações difundidas pelas emissoras comerciais de TV do 

pagamento do imposto. 

11 Como será visto adiante, esta proposta foi, em parte, aceita pela Assembléia Nacional Constituinte, e Incluida na Constituição 

Federal no Art. ni 224, mas a outorga e renovação das concessões permanece na competência do Poder Executivo, com 

apreciação do Congresso Nacional (Art. nl 223). Os prazos da concessões também foram mantidos de 10 e 15 anos, para rádio e 

TV, respectivamente. Não houve nenhum avanço na concessão de emissoras comunitárias de baixa potência. O voto nominal de 

dois quintos do Congresso possibilita a retaliação futura exercida pelos meios de rádio e TV. 

IJ A luta pela regionalização e controle da programação vai se estender até a aprovação da Lei que Institui o Conselho Nacional 

de Comunicação. Um avanço importante vai acontecer por ocasião da aprovação da TV a Cabo. 
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Antônio Carlos Magalhães mantém o Secretário-Geral do Ministério e rechaça com vigor 

qualquer proposta de abertura. 14 Todavia, face aos compromissos assumidos pelo 

presidente eleito Tancredo Neves, a persistente pressão das entidades de classe e ao 

próprio estilo populista da Nova República, paulatinamente, serão introduzidas mudanças 

fonnais na política de telecomunicação, como será observado ao longo deste Capítulo. 

A agenda do Ministério passou, então, a incluir novos temas, alguns deles, 

em resposta às proposições encaminhadas pelas entidades profissionais, como: (1) o amplo 

acesso da sociedade aos serviços de comunicações, intensificando o programa de oferta do 

serviço multicompartilhado15
, multiplicação dos postos de serviço postais e telefônicos e 

dos telefones públicos; (2) expansão do número de empregos; (3) atendimento das 

prioridades básicas de educação, saúde e agricultura, através de intensificação da telefonia 

rural e uso do satélite para transmissão de programas educativos; (4). descentralização 

política e administrativa do Sistema Telebrás16
; (5) democratização da infonnação; (6) 

intensificação do relacionamento internacional, sobretudo com a América Latina e 

África. 17 

Em 1988, intensos debates foram travados na Assembléia Nacional 

Constituinte, onde poderosos lobbies questionaram toda espécie de monopólio do Estado, 

criados a cada uma das atividades econômicas que se regulamentava desde o início do 

século. Questionou-se o monopólio do petróleo, das minas e da geração e distribuição de 

energia elétrica, dos transportes ferroviários, e, também, por que não, o monopólio sobre as 

telecomunicações. Como será visto mais adiante, o resultado do processo constitucional 

fortaleceu ainda mais as posições nacionalistas e estatizantes no setor de telecomunicações, 

" É relevante o depoimento de um líder sindical sobre a retaliaçio disparada pelo Secretário Geral às Associações e Sindicatos 

logo após um Seminário no Clube de Engenharia. em 1985, onde se questionou o favorecimento tarifário aos bancos e redes de 

TV. 

15 O Programa de Telefonia com Uso Compartilhado, Telefonia Rural, e Centrais Telefônicas Comunitárias foi lançado na 

gestio anterior pelo Min. Haroldo Correia de Mattos, embora nio tivessem tido sucesso na Implementaçio devido à recessio 

econômica. Vide Portarias MINICOM n- 215, de 10/12/82; ~ 154, de 09/09/83; ~ 229, de 14/12/84; ~ 298, de 26/12/84. O 

Serviço Público Multicompartllhado começou a ser prestado em 1993 pela TELESC, TELEBAHIA, TELE PAR, CETEL, 

TELMA; e, em 1984, pela TELERJ e TELAMAZON. 

16 Na prática, essa política abriu o caminho para que o critério de preenchimento dos cargos gerenciais atendesse 

prioritariamente os Interesses políticos estaduais. 

17 Vide Magalhies (1985, pp. 64-76). 
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mas isso, não significou o fim do questionamento sobre os monopólios do Estado sobre as 

áreas estratégicas. 

o processo de transformação da política para o setor de telecomunicações 

porém, não desacelera com a promulgação da Nova Carta Constitucional, em outubro de 

1988.\8 Por trás dessas transformações, existiram sempre intenções claras de criar suporte 

legal para enquadrar os novos serviços fora da classificação de "Serviço Público", pois, 

dessa forma, não seriam protegidos pelo Art. 21 da Constituição, que sancionou o 

monopólio estatal.\9 

As eleições de 1989 para a Presidência da República consagraram Fernando 

Collor de Mello, um candidato compromissado com um programa liberal que, uma vez 

empossado, tentou mudar completamente a estrutura governamental brasileira e procurou 

por todos os meios, lícitos ou ilícitos, redirecionar o papel do Estado na economia. Na área 

de telecomunicações foram introduzidas profundas modificações, começando com a 

extinção do Ministério e criação da Secretaria Nacional de Comunicação, subordinada ao 

MINFRA.2o A primeira portaria emitida pelo novo ministério constituiu grupo de trabalho 

para reaglutinar as Empresas Operadoras de Telecomunicações numa base regional, à 

semelhança de que havia ocorrido nos EUA com as subsidiárias da AT&T?\ 

Uma vez impedido de implementar no setor de Telecomunicações as ações 

estipuladas pelo Programa Nacional de Desestatizaçã022
, face os dispositivos 

constitucionais, o Executivo deu início a uma verdadeira reforma regulamentar em 

conformidade com o Programa Nacional de Desregulamentação, e, ao revogar o 

18 Dias antes daquela promulgação, a Presidência da República sancionava o Decreto n1 96618, de 31/08/88, regulamentando os 

denominados Serviços Públicos-Restritos, que englobam as comunicações em localidades não atendidas pelo Sistema Nacional 

de Telecomunicações, além de abranger as comunicações para veículos em movimento. Pouco tempo depois, foi sancionado o 

Decreto nl 97057, de 10/11/88, que regulamentando a Lei 4117, de 27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro de 

Telecomunicações), formulava novos conceitos sobre os serviços de telecomunicações. 

19 Assim é que o Decreto nl 97057 conceituou como Serviço Especial a difusão de TV a Cabo e como Serviço Público-Restrlto, o 

serviço de telefonia móvel celular, numa manobra legislativa para contornar o impedimento constitucional. 

zo A SNC foi instituída através da Medida Provisória nl ISO, de 15 de março de 1990, transformada na Lei nl 8.028, de 12 de abril 

de 1990. 

Z1 Portaria MINFRA nl 001, de II de março de 1990. 

zz Lei nl 8031, de 12 de abril de 1990. 
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monopólio sobre o servIço de transmissão de dados concedido à Embratel, é claro na 

intenção: 

''Art. 29 O Secretário Nacional de Comunicações deverá, no prazo de sessenta 
dias: 
1 - rever o regulamento e as normas técnicas que disciplinam a prestação de 
serviços de telecomunicações, com o objetivo de eliminar as restrições ao 
acesso da iniciativa privada à prestação dos mesmo serviços, conforme as 
normas constitucionais e legais em vigor. ,,23 

No mesmo dia, foram baixadas mais quatro portarias, abrindo mais espaço 

para a iniciativa privada no setor de telecomunicações?4 A refonna regulamentar 

prosseguiu, pennitindo a exploração de "meios adicionais de telecomunicações" por 

comunidades e empresas25
; regulamentando a exploração do Serviço Limitado de 

Telecomunicações; e, finalmente, detenninando a restruturação de preços e tarifas dos 

Serviços Públicos e por Linha Direta de Telecomunicações de modo a referenciá-Ios aos 

custos de sua prestação?6 

Foram aprovadas as nonnas para exploração do Serviço Especial de Rádio 

Chamada27
; do Serviço Móvel Celular8

; para implantação de rede telefônica por iniciativa 

das comunidades29
; e, constituiu-se um grupo de trabalho para que refonnular, em 150 

(cento e cinqüenta) dias, a estrutura tarifária para que reflitisse, apenas, os custos, 

eliminando os subsídios cruzados, acabando com o autofmanciamento, flexibilizando-se 

para se adequar aos mercados, compensando os desníveis regionais e estimulando a 

produtividade30
; é alterada a nonna 05/1979 do Serviço Telefônico Público de modo a 

pennitir o investimento, instalação e manutenção por parte do usuário do serviç03!; e, 

13 Portaria SNC n2 882, de 08 de novembro de 1990. 

14 (1) a Portaria n2 883, que ac:elera os estudos para a outorga do Serviço de Telefonia Celular; (2) a Portaria n2 884, que libera a 

implantação, operação e manutenção de redes internas de telec:omunlc:aç6es nas áreas de c:ondominios; (3) a Portaria 885, que 

fixa instrumentos e metas para implantação de telefones públic:os; e, (4) a Portaria 886, que libera a Implantação de redes 

públic:as Ioc:als de telec:omunlc:aç6es em c:omunldades não Inc:1uídas em planos de expansão das c:onc:esslonárias. 

25 Portaria n2 003, de 07 de fevereiro de 1991. 

26 Portaria n2 004, de 08 de janeiro de 1991. 

27 Portaria n2 28, de 06 de fevereiro de 1991. 

21 Portaria n2 31, de 25 de fevereiro de 1991. 

29 Portaria MINFRA n2 44, de 19 de abril de 1991. 

JO Portaria MINFRA n2 179, de 27 de agosto de 1991. Esses objetivos, naturalmente, ainda não tinham sido alc:ançados, até o 

iníc:io de 1995. 

31 Portaria MINFRA n2 175, de 22 de agosto de 1991. 
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finalmente, é aprovada a norma para implantação ou expansão de plantas comunitárias por 

entidades escolhidas pela comunidade e credenciadas pela concessionária local ou pela 

Telebrás. 32 

Não obstante, desde a posse do presidente Collor, a política de 

telecomunicações viesse sendo orientada por especialistas do Banco Mundial, finalmente, 

em 25 de setembro de 1992, o governo brasileiro assinou um acordo de entendimento com 

o BM para reestruturar o setor de telecomunicações, onde foram delineadas as prioridades 

da assistência técnica a ser fornecida. O acordo estipulou que as fontes de consultoria 

envolveriam empresas nacionais e internacionais, devendo incluir também agências 

nacionais de regulamentação, operadores de TC, fornecedores de serviços e executivos de 

indústrias. Entre os temas relevantes da pauta de negociação, estavam incluídos (1) a 

política tarifária; (2) o quadro de regulamentação; (3) o arranjo institucional; (4) o 

desenvolvimento da regulamentação; (5) a participação do setor privado; e, finalmente (5) 

a privatização da Telebrás.33 

2. INFLUÊNCIA DOS GRUPOS DE PRESSÃO 

A pesquisa sobre as atividades informais desenvolvida pelos diversos grupos 

de pressão, grupos de interesse e lobby iniciou com a obra de Arthur Bentley "The Process 

of Govemment", publicada em 1908. Mais tarde, em 1951, David Truman, rompendo com 

a linha de análise de cunho jurídico, político e psicológico dos fenômenos sociais, propõe, 

na sua famosa obra "The Govemmental Process", uma metodologia pragmática de análise 

que focaliza as ações destes grupos. Embora estes e outros estudos subsequentes não 

constituam uma teoria geral dentro da Ciência Política, como observa Pasquino (1982, 

p.l0), eles tiveram o mérito de explicitar os mecanismos através dos quais são obtidas 

decisões favoráveis aos segmentos que representam e a importância destas atividades no 

ciclo de formulação. 

3Z Portaria MINFRA n2 117 de 17107191. 

33 Vide Banco Mundial (1992) e Memorandum of Undentanding relating to Restructurlng of Tbe Brazilian Telecommunications 

Sector. Brasília, 25 de setembro de 1992. 
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Como argumenta Badia (1981, p.117), a diferença entre esses grupos e os 

partidos políticos é bastante clara, não pennitindo que se confunda essas categorias. 

Enquanto os partidos políticos possuem uma visão global dos interesses sociais e da 

sociedade, esses grupos atuam dentro de um escopo limitado de problemas, procurando 

satisfazer uma faixa muito estreita de solicitações. 

As táticas, o escopo e o ambiente dentro dos quais esses grupos atuam 

pennite que se diferencie os grupos de influência dos grupos de pressão. Enquanto os 

primeiros atuam no processo governamental, no ciclo nonnal de fonnulação da política, os 

segundos utilizam a possibilidade de ameaças ou retaliações que poderão assumir um 

caráter punitivo ou de premiação como garantia de seus interesses. Rodrigues (1982) 

apresenta as principais táticas utilizadas pelos grupos de pressão como, p. ex., o contato 

pessoal direto com os agentes do governo, a propaganda, a fonnação da opinião pública, a 

contribuição para campanhas eleitorais de candidatos simpatizantes às causas defendidas, 

persuasão, pequenos favores, presentes, intimidação e suborno. Práticas de natureza 

coletiva ou política, strito senso, incluem a hipertrofia de correspondências dirigidas às 

autoridades ou representantes legislativos, aglomerações planejadas em locais 

detenninados, obstruções de tráfego, blackout no fornecimento de serviços ou produtos, 

greves, influência na nomeação, demissão ou afastamento de pessoas ocupantes de cargos

chave no governo etc. 

No ciclo de fonnulação das política brasileira de telecomunicações, a 

influência dos grupos de influência e de pressão, cresceu na mesma proporção em que 

cresceu a atuação do governo nesta área. Tanto no setor de radiodifusão, como na indústria 

e na prestação de serviços tem havido uma verdadeira batalha entre os diferentes grupos, 

dado o mecanismo centralizado de concessões e a constitucionalização de importantes 

matérias setoriais. Não seria completa a avaliação se não fosse levada em conta a tendência 

de integração entre blocos de países nesta economia cada vez mais globalizada deste final 

de século. Seria, também, ingenuidade não incluir as próprias agências do governo entre os 

grupos de influência, dado que podem elas mesmas constituir a arena aonde se desenvolve 
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a luta travada pelos grupos, ou, um dos elementos que compõem o campo de forças, cujas 

intenções têm a mesma natureza que as de outros grupos de interesses. 

No processo de formulação da política brasileira de telecomunicações, as 

ações dos grupos de interesse, ou de pressão, como será mostrado mais adiante, vão se 

acirrar com o fIm dos governos militares. A fase de elaboração do programa de governo da 

Nova República, os períodos de renovação dos cargos dirigentes, o processo de reforma 

regulamentar, e, principalmente, os processos de elaboração e de revisão constitucional 

foram ocasiões especialmente propícias para sua atuação.34 

Os grupos e atores tradicionais que articularam interesses no setor de 

telecomunicações durante o regime militar foram identifIcados e analisados por Maculan 

(1981). Basicamente, eles atuam diretamente durante a fase de formulação e 

implementação da política junto às agências governamentais. Como será mostrado mais 

adiante, o foco das ações destes grupos vai, pouco a pouco, se dirigindo para o 

Parlamento, na medida em que se intensifIca a transição democrática. Monitorando as 

ações dos diferentes grupos de pressão, verifIca-se que a intrínseca instabilidade das 

coalizões majoritárias no interior do Congresso colide com a estrutura inadequada de 

regulação, herdada dos governos militares, como ilustram os episódios que marcaram o 

processo de elaboração da Lei da TV a Cabo. Mais do que a inexorabilidade do fator 

tecnológico, como insistem o especialistas do Banco Mundial, é a complexa composição e 

articulação entre os grupos preferenciais que, naturalmente, vai modifIcando o perfIl da 

ação estatal neste setor, e, consequentemente, o nível de flexibilização do monopólio. Já 

está se formando, no entanto, o consenso entre os diversos atores sobre a urgente 

reformulação das agências reguladoras em antecipação às mudanças naquele perfIl. 

2.1 Associação da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) 

Fundada em 1963, a ABINEE era um dos principais grupos de interesse no 

setor de telecomunicações, dado o caráter monopsônico do mercado de telecomunicações, 

:M A regulamentação do lobby, no Brasil foi objeto do projeto de Lei do Senado n1 203, de 1989, de autoria do senador Marro 

Maciel e aprovado no Senado Federal em 13 de dezembro de 1990. No entanto, por padecer de falha de natureza legal, contendo 

matéria com "Inconstitucionalidade formal insanável", foi vetado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. 

Vide Menezes, Gerson. Por que o!!l!lu: ainda é Informal. Tendências, Rio de Janeiro, XXI (230), Jun. 1995, p. 3. 
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determinado pela concentração de todo o poder de compra das concessionárias na 

Telebrás. A ABINEE reúne e articula os interesses das empresas fabricantes de peças, 

componentes e equipamentos de telecomunicação. Teve sua atuação facilitada nos contatos 

com o Ministério, com a Telebrás e com a empresas concessionárias devido à troca de 

posições entre o topo das burocracias públicas e privadas. Monitora o desempenho da 

política sistematicamente, conseguindo, dessa forma, atuar em prol da manutenção e 

incremento dos investimentos no setor, na atualização das tarifas e contra o repasse dos 

antigos fundos e impostos (FNT e ISSC), o que lhe garantiu, muitas vezes, manter o nível 

de encomendas e uma identificação quase perfeita com os objetivos mais globais da 

política industrial. 

No período analisado (1985-1992), a atuação da ABINEE na formação da 

política de telecomunicações mudou substancialmente. Num contexto marcado pela 

possibilidade de mudança no regime de exploração dos serviços, pela descentralização da 

administração da TELEBRÁS e a proliferação de grupos de interesse concorrentes que 

dificultam a manutenção da "reserva de mercado" obtida junto ao MINICOM, a ABINEE 

passou a compor o lobby que atuou junto ao grupo de constituintes, denominado 

"Centrão", defendendo a instituição de um modelo privado na exploração dos serviços.35 

2.2 Associacão Brasileira de Radiodifusão (ABER T) 

A ABERT atua basicamente na obtenção de tarifas favoráveis e no processo 

regulatório da radiodifusão, defendendo o interesse de seus associados. Sua fundação, em 

1962, foi arquitetada por ocasião do lobby montado pelo setor de radiodifusão junto ao 

Congresso Nacional para rejeitar os vetos do presidente João Goulart ao Projeto de Lei 

4117, de 27 de setembro de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações. 

Os vetos do Presidente recaíram exatamente sobre " ... os 52 (cinqüenta e dois) diversos 

dispositivos, os quais, por uma sugestiva coincidência, incidiram quase que 

exclusivamente naqueles que, de alguma forma, vinham beneficiar os concessionários. ,,36 

35 A discussão dos modelos apresentados por ocasião da elaboração da Constituição de 1988 encontra-se em Vianna (1995). 

36 Renato Tavares, citado por Sampaio (1984, p. 164). 
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A ABER T foi controlada inicialmente por Assis Chataubriand, presidente dos 

Diários Associados, e, a partir de 1964, por Roberto Marinho, da TV Globo. Sempre foi 

temida pelos políticos brasileiros, devido ao seu principal instrumento de pressão: a 

formação da opinião pública e a conseqüente formação da agenda do Poder Público, nas 

três esferas de governo, e à sua influência sobre o três poderes da República. A 

concentração da verba de publicidade e a concentração da propriedade dos meios de 

comunicação no Brasil, as relações corporativas desenvolvidas entre seus proprietários e o 

Congresso Nacional, a concentração do poder de concessão na Presidência da República e 

a freqüente barganha de concessões por votos na aprovação de Leis, Emendas, Medidas 

Provisórias etc., fazem da ABERT "a mais perfeita tradução" do quarto poder no Brasil. 

2.3 Associação da Indústria de Computadores (ABICOMP) 

A Associação Brasileira de Indústrias de Computadores aumentou sua 

participação na formulação da política industrial em função dos conflitos relacionados à 

Lei de Informática e seu entrelaçamento com a área de telecomunicações. Roberto 

Campos classifica a ABICOMP como uma dissidência da ABINEE?7 Face à defesa 

sistemática dos interesses das empresas multinacionais da indústria eletro-eletrônica, a 

ABINEE sempre teve uma posição mais moderada no debate sobre a Lei de Informática, 

que se desenvolveu desde o início da década de 80 até a aprovação da Lei nº 7.732, de 29 

de outubro de 1984. A ABICOMP, pelo contrário, defensora da reserva de mercado, 

sempre teve uma posição contrária à dos dirigentes do setor de Telecomunicações que 

defendiam uma "política aberta de absorção de tecnologia e de formação de joint-ventures 

com empresas estrangeiras de vanguarda tecnológica. ,,38 Não obstante, enquanto a política 

de telecomunicações no período militar foi formulada discricionariamente por um grupo 

restrito ligado ao esquema de segurança, a política de informática incorporou maior 

representatividade pela participação de inúmeras entidades da sociedade civil, nucleadas 

em tomo do Movimento Brasil Informática. Os choques vão se acirrar durante a Nova 

37,Vlde Campos (1994, p. 1095). 

31 Op. Clt., p.l091. 
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República, pelas posições conflitantes entre o Ministério das Comunicações e o de Ciência 

e Tecnologia. 

2.4 Associação Brasileira de Telecomunicações (TELEBRASIL) 

A Telebrasil foi um importante grupo de interesse no setor de 

Telecomunicações. Criada em 1974, a Associação Brasileira de Telecomunicações reúne 

representantes da indústria, das empresas estatais e das agências governamentais 

relacionadas ao setor. Em 1976, teve assento no CONTEL, assegurado pelo Decreto 

78912. 

A associação teve uma atuação dinâmica por meio de painéis, publicações e 

reuniões. Sua publicação: "Revista Brasileira de Telecomunicações", de assinatura 

gratuita, atinge assinantes selecionados entre os altos escalões da administração pública, 

civil e militar, da área industrial, das empresas do Grupo Telebrás, embaixadas e 

escritórios no exterior, faculdades, diretórios acadêmicos e centros de pesquisa. 

Sua forma de atuação foi expressivamente descrita por Maculan (1981): 

"O essencial de suas atividades reside na organização de encontros em 
que participam os representantes do Ministério, quase sempre o próprio 
Ministro e o Secretário Geral, da Telebrás e das empresas estatais. Tais 
encontros, se tornam um lugar privilegiado para estabelecer vínculos informais 
baseados nos interesses profissionais comuns aos dois grupos: as agências 
estatais e o setor privado. A determinação dos temas centrais desses debates 
permite que se expressem as várias correntes do setor, em relação à 
problemática do momento: a nacionalização do capital e da tecnologia, a 
telemática, a relação entre a indústria e a pesquisa, a instalação das centrais 
de computação eletrônica, etc . ... " (Op. cit., p. 158). 

Atualmente, a TELEBRASIL tem atuado marcadamente no sentido de 

liberalizar o setor de telecomunicações, embora esta não seja a posição unânime entre seus 

associados. Os painéis promovidos pela TELEBRASIL refletem posições mutantes que 

expressam sempre um alinhamento pragmático às políticas oficiais anunciadas. 

2.5 AEBT, FITTEL e FENATTEL. 

Na Nova República, novos atores comporão a rede de formulação das 

Políticas de Telecomunicações: A Associação de Empregados da Embratel (AEBT), e a 
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Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações. O 

Ministério se espantou com a expressão da, até então, silenciosa oposição formada pelos 

engenheiros e técnicos, pertencentes aos quadros profissionais das empresas estatais do 

setor de telecomunicações. Organizados em sindicatos, federações e associações de 

funcionários, e insatisfeitos com o fechamento do processo de formulação e perfil 

excludente dos resultados da política, com os privilégios tarifários, com o arrocho salarial 

e com a deterioração dos níveis de qualidade e eficiência do sistema brasileiro de 

telecomunicações, resultantes das dificuldades impostas pelo pagamento da dívida externa, 

rompem, junto com os quadros gerenciais, uma antiga e velada coalizão. 

Face a abrangência de atuação da Embratel, desde a campanha "Diretas Já", a 

Associação dos Empregados da Embratel (AEBT), passou a produzir crescente influência 

na formulação da política do setor, impondo sua participação na formação da agenda. 

Ao longo do lento processo de transição democrática, os segmentos 

profissionais vão progressivamente se articulando, de modo a aglutinar entidades 

profissionais, sindicais, partidos políticos, movimentos sociais e organizações não

governamentais, e, desta forma, conseguiram contrabalançar os poderosos lobbies que 

vicejavam nos corredores do Congresso Nacional e nas salas de esperas das agências do 

governo. As ações destas entidades foram determinantes na eliminação do subsídio às 

tarifas de TV e de formação das extensas redes privativas de dados; e, (2) na prorrogação 

do monopólio estatal das comunicações na Constituição Federal de 1988. 

Um fato marcante que fortaleceu a AEBT ocorreu durante o ano de 1986, 

quando aquela associação, auxiliada pela FITTEL impediu que o monopólio fosse 

quebrado pela VICOM, uma sociedade entre a Globo, o Bradesco e a empresa italiana, 

Victori Internacional. O contrato submetido ao Secretário Geral do MINICOM, visava o 

oferecimento de um serviço de disseminação de informações, utilizando os recém-lançados 

satélites BRASILSAT da Embratel. A reação inicial veio da Região de Operações Norte, 

que inclui as unidades operacionais da empresa nos estados da Região Amazônica: Uma 

carta assinada pelo Superintendente e gerentes dos distritos de operação argumentava 

sobre a importância do monopólio na captação de recursos investidos na Amazônia e 
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salientava o caráter redistributivo das transferências de recursos entre as Regiões de 

Operação da Empresa, portanto, a função social desempenhada pelo monopólio.39 

2.6 Fórum Nacional pela Democratizacão da Comunicacão (FNDC). 

No final da campanha eleitoral de 1989, após o debate Collor x Lula, ficou 

patente para os dirigentes do PT que a influência da TV foi decisiva no resultado das 

eleições. Em fevereiro de 1990 houve uma reunião no Teatro Casa Grande do Comitê de 

Democratização da Comunicação Federação de Trabalhadores de Rádio e TV. O Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação foi instituído depois da manifestação "Em 

Defesa do Monopólio Estatal", em 20 de março de 1990, no qual a FENAJ (SPO, BSA, 

PAE) participou ativamente.4o 

Na Assembléia de abril de 1991, em Brasília, já haviam se formado 5 (cinco) 

comitês. As primeiras pautas do movimento se restringiam à discussão da implantação do 

Conselho de Comunicação Social e da nova Lei de Imprensa. Num momento posterior, o 

Fórum passou a debater a regulamentação dos serviços emitidas pelo MINICOM e 

SECOM, como a TV a Cabo, DISCTV, MMDS e a telefonia móvel; e, a trabalhar 

intensamente, articulado com outras entidades da sociedade civil, para bloquear a revisão 

do dispositivo constitucional que estabelecia o monopólio estatal sobre a propriedade e 

exploração dos serviços de telecomunicações. 

Atualmente, o FORUM é formado por 40 (quarenta) entidades nacionais, 30 

(trinta) Comitês, possui uma Coordenação de 17 (dezessete) membros e uma Comissão 

Executiva de 5 (cinco) membros, representando a FENAJ, a FITTEL, a ENECO, a 

FITERV, o FNDC-RJ (Comitê Rio) e o FNDC-SP (Comitê São Paulo). 

2.7 O Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento das Telecomunicacões - IBDT. 

É um poderoso lobby que atuou durante a fase que precedeu a reforma constitucional. 

Segundo ARCHER (1994), seu principal objetivo é abrir espaços para a atuação de grupos 

privados na exploração de serviços de telecomunicações. Seus principais grupos 

39 Informações detalhadas sobre o caso Vicom podem ser obtidas em Dantas (1994, p. 18) • 

.. Entrevista concedida por Orlando Guilhon, em 16/08/94. 
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patrocinadores têm em comum o objetivo de explorar a telefonia móvel celular. Atuou sob 

a coordenação do ex-deputado Oscar Correia Júnior (PFL-MG), denunciando na imprensa, 

através de material publicitário, e, em participação direta em feiras e congressos, a 

ineficiência e ineficácia do setor público, acusando-o como responsável pela 

insignificância do indicador de penetração do serviço telefônico no Brasil e a disparidade 

da concentração residencial de telefones nas diferentes cidades e regiões brasileiras. É um 

grupo bem organizado que provavelmente contou com vultosos recursos financeiros dos 

principais consórcios interessados no negócio da telefonia celular (vide Quadro 5.1). 

3. OS PARTIDOS POLÍTICOS. 

A influência partidária na formulação da política e na administração das 

empresas prestadoras de serviços de telecomunicações sempre foi motivo de repulsa entre 

os dirigentes do setor, embora a participação dos partidos políticos na elaboração das 

políticas de comunicações tivesse sido prevista no Código Brasileiro de 

Telecomunicações, através da representação dos três principais partidos do Congresso no 

CONTEL. Como foi anteriormente mencionado, esta participação foi paulatinamente 

descartada pelos sucessivos governos militares. No entanto, sempre foi clara e notória a 

indicação, para os cargos de direção das empresas, de personalidade simpáticas ao partido 

do governo, embora o critério de profissionalismo fosse sempre levado em consideração. 

Com o advento da Nova República, o requisito de profissionalização foi sendo deixado de 

lado para dar lugar exclusivamente ao critério político, justificado pela descentralização 

administrativa e como decorrência da preocupação com a competição eleitoral. 

A questão do monopólio estatal foi motivo de intensas disputas entre as 

diversas correntes que perpassavam os partidos políticos que compunham a Assembléia 

Nacional Constituinte e na fracassada Revisão Constitucional de 1993. Segundo Vianna 

(1995), durante os trabalhos relativos à elaboração dos dispositivos constitucionais que 

redefmiram o arcabouço da política de telecomunicações, haviam sido encaminhadas três 

propostas para a exploração dos serviços. 
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Quadro 5.1. Consórcios Interessados na Telefonia Celular: 

Globopar Roberto Marinho detém 51 % capital votante NEC Brasil. O Grupo 
Monteiro Aranha Monteiro Aranha detém a maioria do capital votante da Ericson do 
Bradesco Brasil, junto com o Bradesco. A Southern Bell tem participação na 
Southern Bell TELMEX mexicana e se associou com a STET e Globopar para 
STET avançar na América Latina. 
SID Telecom Pertence ao Grupo Machline, que também controla a STC 
Icatu telecomunicações. Associada com a AT&T. Icatu é um grupo 
Andrade Gutierrez financeiro dirigido por Antônio C. de Almeida Braga. Andrade 
OAS Gutierrez e OAS são duas poderosas empreiteiras brasileiras. A 
AT&T AT &T se associaram recentemente para operar a rede CANTV 
GTE venezuelana. 
Odebrecht Fundou uma subsidiária, a Odebrecht Tecnologia Ltda, junto com o 
Unibanco apoio financeiro do Unibanco , da Motorola que já tem uma 
Motorola presença importante no Brasil. A Ameritech é uma Baby Bell que 
Ameritech entraria como operadora de TC. 
"O Estado de SP" O grupo pretende explorar o mercado de São Paulo. O banco Safra 
Banco Safra entra com o suporte financeiro ao grupo. Bell South é uma Baby 
Bell South Bell 
Arbi Pretendem atuar principalmente nos estados do Rio Grande do Sul 
RBS e Santa Catarina. 
Bell South 
Grupo Jeireissati E um conglomerado que opera no Nordeste do Brasil, tem sido 

relatado como pretendente operador, junto com outras companhias 
nacionais e internacionais naquela região. 

Splice A Splice é um fabricante de equipamento de TC, pretende atuar em 
Grupo Itamaraty consórcio com o Grupo Itamaraty e a operadora Marconi de 
CPRM-Marcony Portugal na Telefonia Celular e na exploração de um sistema 

paging em nível nacional. 

Fonte: GM (17/1/92), IÉ (24/6/92), Almeida (1994, p. 279), Archer (1994, p. 147) e 

Pyramid Research Inc. (1992, p. 244). 

O modelo federativo - apresentado por parlamentares liderados por José Serra 

(PMDB/SP), Mário Covas (PMDB/SP) e José Richa (PMDBIPR), que se baseava no texto 

constitucional de 1946, atribuindo à União a competência para explorar diretamente, ou 

mediante concessões, os serviços de telecomunicações de âmbito internacional e 

interestadual, e repassando para estados e municípios o poder de exploração e concessão 

dos serviços telefônicos intra-estaduais e municipais. 

O modelo privado - que mantinha o texto da Constituição de 1967 e da 

Emenda de 1969, nos quais a União poderia explorar todos os serviços de 

telecomunicações diretamente ou através de concessões e permissões, não fazendo 
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nenhuma restrição à natureza jurídica dos concessionários ou permissionários, era o 

modelo defendido pelo "Centrão"; 

E, finalmente, o modelo estatal - que foi apresentado através de Emenda 

Popular subscrita por 111.172 (cento e onze mil, cento e setenta e duas) assinaturas e 

defendido pelo PT, PDT, PCB, PC do B, por parlamentares de outros partidos identificados 

com as teses nacionalistas, pela Central Única dos Trabalhadores e pelas associações dos 

empregados das empresas do Sistema Telebrás. 

Na votação final do Art. 21, incisos XI e XII, doze emendas foram rejeitadas 

pelo relator4
\ o deputado Bernardo Cabral; votaram a favor do relator 307 (trezentos e 

sete) votos, de um total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) constituintes presentes. 

Ficando o texto final da Constituição com o seguinte conteúdo: 

"Compete à União: 

XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob o controle 
acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, 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 explorada pela União; 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 

a) os serviços de radiodifusão sonoras, de sons e imagens e demais serviços 
de telecomunicações." 

4. IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

4.1 O Satélite BRASILSAT 

As experiências com comunicações via satélite, no Brasil, iniciaram em 1963, 

quando a ITT implantou uma estação experimental no Rio de Janeiro do satélite Relay. A 

questão do lançamento do satélite brasileiro de comunicação foi muito discutida na década 

41 o objetivo da maior parte delas era suprimir a expressio "a empresas sob o controle estatal" que garantia a exploraçio 

exelusiva do Estado sob a exploraçio dos serviços de teleeomunieações, exeluindo-se os serviços de radiodlfusio 
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de 70. Naquela época, estudos americanos, canadenses e japoneses mostravam o alcance 

social de alguns projetos pilotos para sensibilizar os governos com as aplicações sociais da 

nova tecnologia. Os principais argumentos gerados para viabilizar a venda de satélites aos 

países do terceiro mundo realçavam a potencialidade da sua aplicação na área da educação 

e atendimento médico às comunidades isoladas por acidentes geográficos. O Brasil sempre 

foi considerado um potencial cliente desta tecnologia, face a dificuldade de interligação 

das localidades existentes na Floresta Amazônica. Não foi por outro motivo que, no início 

da década de 70, a Embratel recebeu a visita do ilustre cientista Von Braun. Na época, 

travou-se um debate muito intenso, onde foi mostrado a precipitação do projeto, dado que 

a rede terrestre de microondas ainda não estava totalmente implantada, e, que o custo por 

canal do satélite era mais caro. 

Em dezembro de 1964, segundo o ex-ministro das Comunicações Quandt de 

Oliveira, o Brasil já tinha decidido entrar no consórcio do INTELSAT. Dois anos depois, o 

representante do Brasil na UNESCO produziu um relatório sobre as vantagens da 

utilização do satélite na Educaçã042
. A questão evoluiu até que a COBAE recomendou o 

lançamento do satélite. Nesta altura o pessoal do Ministério da Educação foi consultado, 

mas, desistiu por causa dos elevados custos da programação e operação da emissora de 

televisão necessária à implantação da teleducação no Brasil. 

A questão voltou à tona no início do Governo Geisel, desta vez, entre 1974-

1975, no entanto, a decisão de adiar o lançamento do satélite doméstico brasileiro foi 

adiada, porque o ministro da SEPLAN argumentou que não havia possibilidade de 

financiamento, nem folga no orçamento, para implantar, simultaneamente, o satélite e o 

plano de expansão requerido para aumentar a universalização do telefone. O presidente 

Ernesto Geisel optou pela política de universalização.43 

41Vide Oliveira (1992, pp. 165). Segundo autor, os relatos do c:oronel Aldo Vieira da Rosa sobre a utilização dos satélites na 

teleduc:ação e a notíc:ia que o Canadá projetava utilizar o satélite para equac:ionar o problema das c:omunic:ações no interior de 

seu grande e inóspito território foram determinantes para que o CONTEL se c:onvenc:esse da importânc:ia de se entregar a 

operação da estação terrena à Embratel, c:onsolldando-se c:omo operadora internac:ional únic:a, o que foi dec:isivo para o seu 

êxito empresarial, à despeito da oposição de várias autoridades governamentais daquela époc:a, entre as quais, o Mln. do 

Planejamento, Fazenda e Justiça, respec:dvamente, Roberto Campos, Otávio Bulhões e Jurac:y Magalhães. 

43 Entrevista c:onc:edida ao autor, em 26 de agosto de 1994. 
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Em 1979, portanto, logo depois da posse do governo Figueiredo (1979-

1985), os engenheiros da área de satélite da Embratel foram convocados para realizar uma 

exposição sobre o estudo de viabilidade econômica do lançamento do satélite brasileiro 

para o ministro Haroldo Correia de Mattos e o presidente da TELEBRÁS. Na época, 

embora o estudo não estivesse concluído, foi possível perceber que os custos de instalação 

de um satélite próprio era mais caro, comparado com os custos de aluguel do satélite 

INTELSAT. 

"Isso, é óbvio, porque, na época, você teria que comprar 24 (vinte quatro) 
transponders, enquanto no INTELSAT você pode ir alugando aos pouquinhos. 
Por outro lado, a diferença não era tão grande. Em compensação, você fica 
com o negócio em órbita, que pode ser alugado como você quiser. O problema 
do INTELSAT é que às vezes não havia disponibilidade para as comunicações 
domésticas, e a Embratel precisava expandir a rede, tanto a de TV, como a de 
telefonia. A cota brasileira era de 6 (seis) transponders hemisféricos e 1 (hum) 
do tipo global, não havia mais transponder hemisférico para alugar no 
INTELSAT. 

Na decisão estratégica de lançar o satélite o que contou mais, porém, foi o 
alinhamento das vontades políticas do Min. das Comunicações, do Preso da 
TELEBJUS e do Preso da EMBRATEL e a garra dos engenheiros da 
EMBRATEL que já estavam trabalhando no projeto a muito tempo. No entanto, 
é bem provável que houvesse influência das emissoras de televisão. Elas 
perceberam rapidamente os ganhos resultantes do lançamento. 

Em 1981, nós tivemos uma reunião com o Dir. Técnico da TV Bandeirantes, 
quando apresentamos pela primeira vez a concepção do Serviço TVSAT. Na 
época, o problema da TV Bandeirantes era distribuir o sinal pelo estado de São 
Paulo. Durante a apresentação do serviço eu perguntei se ele não considerava 
relevante distribuir esse sinal para qualquer ponto do Brasil. Aí, com ar de 
espanto ele me olhou e disse: - É claro! ( Ele não tinha sacado o negócio. O 
satélite estando lá em cima, quando ele joga o sinal, Rio Grande do Sul, Belém 
e Rio de Janeiro é a mesma coisa!) Mas, isso é ótimo, vamos marcar uma 
apresentação disso com a diretoria da BANDEIRANTES, em São Paulo. 

Fomos a São Paulo, e fizemos essa apresentação para a diretoria da TV 
Bandeirantes. Na época, o Walter Clarke tinha acabado de se transferir para 
lá. Quando nós mostramos isso, ele arregalou o olho, e disse: - "Mas isto vai 
mudar completamente o sistema de produção de TV no Brasil!" O sistema de 
produção de TV, no Brasil, naquela época, era meio doido. Fazia um pedaço 
aqui, outro em São Paulo, as fitas voavam de avião 'prá lá e prá cá '. O satélite 
mudou esta concepção. " 

A grande preocupação, i. e., uma das grandes preocupações da diretoria da 
EMBRATEL era a seguinte: "Se nós assinarmos o contrato com a Bandeirantes, 
vai ter transponder no INTELSAT para que se possa assinar o contrato com a 
Globo também? Eles ficaram com medo, mas nós garantimos que o INTELSAT 
tinha mais tranponders. Depois que nós assinamos contrato com a 
Bandeirantes, logo em seguida, no fim de 1981, início de 1982, a Globo 
também assinou. 
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Nessa época, nós já estávamos trabalhando na concorrência da primeira 
geração [dos satélites brasileiros] desde o início de 1982. Até que ponto a Rede 
Globo intercedeu para aprovação do projeto é dificil afirmar, mas certamente 
sim, de outra forma, i. e., se fosse contra, poderia atrasar o projeto. ,,44 

Em 1980, foi constituído um Grupo de Trabalho para estudar a viabilidade do 

projeto, e, finalmente, em 1 de julho de 1982, foram assinados os contratos de 

fornecimento dos satélites com a SP AR (empresa canadense), e com a empresa francesa 

ARIANESP ACE para o lançamento dos Satélites BRASILSAT I e 11, postos em órbita em 

O 1 de fevereiro de 1985 e 28 de março de 1986, respectivamente. 

Até 1988, havia muita resistência na EMBRA TEL, muitos engenheiros ainda 

achavam que o satélite estava competindo com a rede terrestre, tornando-a ociosa em plena 

vida útil, i. e., obsoletando-a antes do capital investido ter sido totalmente remunerado. 

Somente depois da posse da segunda diretoria da empresa na Nova República, houve 

mudança na filosofia de comercialização do serviço, de modo que as projeções de 

demandas feitas durante o projeto foram totalmente atingidas, conforme é mostrado na 

Tabela 5.1. 

Pesquisando-se informações divulgadas pelo Ministério das Comunicações 

sobre as vantagens e desvantagens do projeto dos satélites BRASILSAT foi possível 

montar o Quadro 5.2.45 

Quadro 5.2. Vantagens e Desvantagens do Projeto BRASILSAT. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Estações terrenas mais simples e mais baratas 4ó O aluguel dos transponders do INTELSAT 
evitariam o investimento inicial elevado 

Maior flexibilidade na utilização. 
47 Ociosidade no periodo inicial do projeto 

Necessidade de ocupação da órbita.
48 Comprometimento do programa de expansão do 

. I fê' 49 serviço te e omco . 

.. Pulcherio, Amâncio F .. Entrevista concedida ao autor em dezJl994. 

4S Vide Furtado (1974). 

46 Face a posição mais favorável do BRASILSAT em ralação ao INTELSAT, a potência irndiada seria maior, possibilitando a 

redução das antenas receptoras e transmissons, foi esse fator que permitiu a masslflcaçio do uso das parab611cas DO Brasil. 

47 Argumentava-se que as regras do INTELSA T nio permitiam o uso para fins militares e que havia necessidade de ampliar os 

programas de telefonia rural, telemedicina e teleducaçio. 

41 Justificada pela ameaça levantada pelo principio de uti possidetis, sustentado pelos EUA e outros países nas agências 

internacionais de regulamentaçio de radiodifusio - W ARC (CCITT 79). 

49 Em toda a documentaçio consultada nio há mençio sobre este fator desfavorável. Vide Magalhies (1985,1986, 1987, 1988) e 

Furtado (1984). 
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Confrontando-se estes argumentos com os resultados do programa, 

apresentados na Tabela 5.1 verifica-se que, conforme salienta Pulcherio & Reis (1993): 

''A distribuição de sinais de TV é a aplicação que tem contribuído para a maior 
utilização dos satélites BRASILSAT. Inicialmente utilizado pelas grandes redes 
de televisão para distribuição de suas programações a nível nacional, o sistema 
satélite tem apresentado expressivo crescimento na distribuição 
credenciada .. .fÉ] importante observar o total de 200.000 estações receptoras 
de TV distribuídas por todo o território nacional (estimativa de 1992)." (p. 
78io. 

Tabela 5.1 - Previsão e Uso de Transponders dos Satélites BRASILSAT AI e A2(Dez/92) 
Previsões Telefonia TV Forças Países da Demais TOTAL 
(em 1985) Armadas América Serviços 

Latina 

Conservadora 26 5 I 3 4 39 

Otimista 26 10 I 3 4 44 

Uso real 21.5 16 ° ° 5.5 43 

Fonte: Pulcherio & REIS (1993, p. 75) 

No entanto, é inquestionável o aumento da penetração do serviço telefônico 

na Região Amazônica e a possibilidade de prestação de modernos serviços de 

comunicação de dados criada pelo satélite e a potencialidade criada para utilização do 

satélite na área educaciona1.51 Como se observa, a gama de externalidades do projeto 

desafia a capacidade analítica de qualquer analista. Por outro lado, como observa 

Pulcherio: 

"Se você analisa o satélite, apenas sob o ponto de vista do que a EMBRA TEL 
recebe, e compara com o que ela gastou, o projeto não foi lucrativo, não. A TV 
paga relativamente pouco e a EMBRATEL retém apenas 20% da receita da 
telefonia interurbana. Isso é pouco, mas se olhado sob o ponto de vista do 
Sistema TELEBJUS, o satélite deu muito lucro. Porque, só as estações terrenas 
que foram implantadas pela telefonia pagam o investimento. Mesmo que a TV, 
como dizem, tenha subsídio. Eu tenho o resumo do estudo de viabilidade que eu 
fiz na véspera da assinatura do contrato com a SP AR, e, o resultado do estudo 
foi muito interessante. Eu cheguei a conclusão que as estações pequenas dão 
prejuízo. [É por isso que a telefonia rural não progrediu?] Exatamente. O que dá 

50 o número de antenas parabólicas em dezembro de 1994 foi estimado em 1.000.000 (dois milhões) pelo Eng. Amâncio F. 

Pulcherio na entrevista concedida em dezJl994. 

51 Em julho de 1991, haviam 49 (quarenta e nove) estações terrenas de telefonia Instaladas na Reglâo Amazônica e no Pantanal 

Mato-grossense. (vide Pulcherio & Reis, 1993, pp. 76-77) 
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lucro são as estações de porte médio e grande: Rio de Janeiro, Manaus, Belém, 
Macapá, estas estações pagam o investimento. ,,52 

4.2 A Telefonia Celular 

Superada a crise de investimentos enfrentada pelo STB durante quase toda 

década de 80, o Ministro da Comunicações anunciou a implantação do programa de 

telefonia celular em 1987, argumentando que: 

"A dinamização da atividade industrial, decorrente da implantação deste 
serviço, promoverá a geração de empregos, e as receitas adicionais, geradas 
na exploração da telefonia móvel, que atenderá às camadas sociais de maior 
poder aquisitivo, permitem intensificar novos programas de cunho social, 
destinados aos segmentos de menor renda." Magalhães (1987, p. 21). 

Em 1988, durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, os 

lobbies da telefonia celular já se manifestavam. Logo depois da tentativa de inserir na 

Constituição Federal a modificação que abriria a exploração dos serviços à iniciativa 

privada, o Ministério encaminhou e o Presidente aprovou o Decreto 96.618, de 

31/08/1988, que regulamenta os Serviços Públicos Restritos, incluindo a telefonia celular 

nesta classificação, portanto, 15 (quinze) dias antes da promulgação da nova Constituição 

Federal.53 Foi uma manobra jurídica para deslocar a fronteira que separa os serviços 

públicos e privados para liberalizar a exploração. Depois de toda a batalha legal, foi 

preservada a banda B para a exploração privada. Até 1992, no entanto, não havia nenhuma 

companhia privada operando o serviço. 

Passados cinco anos do início da implantação da telefonia celular no Brasil, 

quais foram os impactos sociais e como pode ser avaliada a política desse serviço? Em 

primeiro lugar, nota-se que o governo e as forças que o apoiam foram empurrados para 

buscar a institucionalização pela mudança na Constituição Federal. Como salienta Smith 

(1973), o caminho da institucionalização, no entanto, é complexo e penoso. Nesse caso 

52 Idem. 

53 O Código Brasileiro de Teleeomunlcação estipula que o serviço é facultado ao uso de passageiros dos navios, aeronaves, 

veículos em movimento, ou ao uso público em localidades ainda não atendidas por serviço público de telecomunicações (alínea 

b, Art. 6 da Lei n2 4117, de 27/08/620). Face a ameaça de quebra do monopólio, foi impetrada uma Ação Popular pelo 

sindicato dos telefônicos de Brasília, e aprovado um Decreto Legislativo do deputado José Costa (PMDB-AL), sustando-o. O 

Exeeutivo tentou se esquivar dessas restrições sancionando outro decreto para enquadrar a telefonia celular numa outra 

classificação estabeleelda no Código: Serviço Limitado. Novamente partiram reações de todos os lados, e o Senador Maurício 

Correia (pDT-BSA), através de dois Deeretos Legislativos, conseguiu sustar o Deereto n2 177 alegando exorbltãncla de poder 

regulamentar e Inconstitucionalidade. Vide Silva (1994, p. 26-27). 
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particular, observa-se que a política de privatização não se materializou por ter gerado 

padrões de resistência que empurraram a realidade na direção oposta. Pode-se observar 

pelo resultado da disputa constitucional que, embora os serviços de telecomunicações 

fossem monopólio da União, sua exploração não estava restrita às empresas estatais. Foi a 

insistência dos liberais para privatizar as estatais que provocou o impasse introduzido na 

Constituição Federal de 1988. 

Durante todo o periodo revisional, esse impasse foi prorrogado. Suportado 

por forças que desejavam a privatização da Telebrás, o governo Collor não teve habilidade 

suficiente para separar as pressões de liberalização e privatização. Acuados por uma 

política decididamente privatista detonada desde o Governo Figueiredo, e pelas restrições 

impostas ao orçamento das estatais, sem discriminá-las, o grupo nacionalista composto por 

parlamentares, lideranças sindicais e entidades representativas da sociedade civil foram 

hábeis para se articularem com o Legislativo e o Judiciário, retardando a abertura do 

mercado aos consórcios formados por grupos econômicos nacionais e internacionais. 

Como se pode contabilizar as perdas e ganhos desta política? Perderam os 

usuários devido ao atraso nas implantações, particularmente os paulistas. Perderam 

também os potenciais usuários do interior, pelo fato dos projetos não terem aproveitado 

toda a flexibilidade oferecida por esta tecnologia. 54 Perdeu o STB, pela desarticulação 

provocada entre as empresas, pela obsolescência forçada do quadro técnico e pelo atraso 

na implantação de um projeto coerente de modernização da planta. Perderam também as 

indústrias fornecedoras de equipamento, pelo atendimento tímido à enorme demanda 

manifestada pelo mercado. O único ganho dos liberais foi a manutenção desse tema na 

agenda. Pode ser que no futuro surja o bom senso para calibrar melhor a participação 

complementar entre o setor público e privado neste mercado. 

54 Com raras exceções, como a TELESC, p. ex .. as companhias telefônicas nio aproveItaram de ImedIato essa oportunidade para 

aumentar a penetraçio do serviço no melo rural. 
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4.3 A TV a Cabo 

A introdução da TV a Cabo no Brasil começou a ser discutida, desde 1974, 

por um grupo de estudantes, jornalistas e professores da UFRGS, sob a liderança do 

engenheiro Homero Simon, como uma alternativa para melhorar o lastimável nível dos 

programas da TV brasileira. Na época, entretanto, como relatou um entrevistado, haviam 

forças que travavam o desenvolvimento da discussão pelo boicote à circulação de 

informações relativas a legislação da matéria no interior do MINICOM. Num dos 

congressos de telecomunicações, a UFRGS solicitou ao Ministério o envio de informação 

sobre a legislação preliminar para a UFRGS, mas não foi atendida. Um funcionário do 

Ministério argumentou, na época, que a Universidade não precisava daquele tipo de 

informação. Se precisasse realmente, que fosse procurar no Diário Oficial depois da 

legislação aprovada. 55 

Outro episódio que retrata bem o estilo ou modelo de formulação e a 

influência dos grupos de interesse neste período pode-se inferir do relato de Herz sobre o 

Congresso de Teleducação, onde aquele grupo defendeu a utilização da TV a Cabo no 

Sistema Brasileiro de Teleducação. Tendo sido aprovada o encaminhamento de sua 

proposta, ela foi, no entanto, suprimida do documento fmal. Ao reclamar, o grupo foi 

informado que o assunto teleducação já tinha sido destinado para a TV Globo. O Eng. 

Homero Simon, como Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da UFRGS, não se 

contentando com isso, solicitou uma permissão para operar o sistema no âmbito da 

Universidade, mas o Secretário-Geral do MINI COM negou a permissão. 56 

Segundo Herz, toda essa dificuldade estava relacionada a um esquema que 

havia sido montado no interior do MINI COM para liberar a concessão do serviço de TV a 

Cabo nas cidades de Campinas e Porto Alegre. A denúncia do esquema nos meios de 

comunicação chegou a provocar a demissão do próprio Secretário de Radiodifusão 

55 Herz, Daniel K .. Entrevistas concedidas ao pesquisador nos dias 5, 6, e 7 de setembro de 1994 em Piracicaba - SP. Grande 

parte das informações citadas nesta seção foram obtidas nestas entrevistas. 

56 Na resposta ao pedido o Ministério alegou que já havia recebido "outros pedidos de entidades particulares Interessadas no 

assunto." (passoni, 1994, p. 4) 
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envolvido. Esse fato, aliado às dificuldades de importação impostas ao Ministério, protelou 

o lançamento da cabodifusão no Brasil durante todo o governo Geisel. 

Durante o governo Figueiredo, em 1979, houve nova tentativa do MINICOM 

de regulamentar o serviço através de Decreto-Lei, mas foi vetado pelo Presidente da 

República, atendendo a uma recomendação do Conselho de Segurança Nacional para que o 

serviço fosse discutido no Congresso Nacional, e aprovado em lei ordinária. 

Depois de várias tentativas, foi a aprovada, em 1989, uma Portaria do 

MINICOM do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos - DISTV, um 

conceito artificial do serviço de cabodifusão para driblar a necessidade de discussão no 

Congresso. 57 

Durante o início do governo Collor, entre 1990 a 1991, foi aberta a torneira 

das concessões do Serviço DISTV, e, em 2 julho de 1991, a SNC aprovou uma proposta 

de Norma do Serviço Especial de TV a Cabo, convocando para o início de julho de 1991 

uma audiência pública para debater a matéria, numa iniciativa saudável implantada a partir 

deste período. 58 

''A audiência, na verdade, foi um ato festivo para tentar transformar a 
regulamentação do DISTV em TV a Cabo. Na audiência compareceram 40 
(quarenta) empresários, mas, a representação do Fórum foi bastante 
preparada, com áreas de competência bem distribuída entre os seus 15 
(quinze) integrantes. Isso foi gravado em vídeo. No início, os empresários 
ficaram perplexos com o nível de argumentação dos representantes do Fórum. 
Em seguida, começaram a reagir, até que algum de seus representantes 
afirmou: "O que isso que está acontecendo aqui? Isto aqui é um negócio. O 
que esse pessoal tem haver com este assunto, mas parecem um bando de 
esquerdistas, de sindicalistas interessados em tumultuar a Audiência. " O clima 
foi se acirrando, em seguida.(Herz, entrevista citada). 

As principais categorias profissionais presentes à audiência pública eram 

radialistas, jornalistas de vários sindicatos, artistas e professores da UnB, todos 

participantes do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), nessa 

época, mais preparados para os debates que iriam se desenvolver. 

57 Portarias nlI143, de 21 de junho de 1988 e nl 250, de 13 de dezembro de 1989. 

,. Entre novembro de 1990 a junho de 1991 foram dlstrlbuidas 93 autorizações. (passoni, op. clt., p. 6) 
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o Fórum conseguiu elaborar o Projeto de Lei nº 2120, no segundo semestre 

de 1991, quando foi apresentado pelo deputado Tilden Santiago. Em 1993, a deputada 

Irma Passoni assumiu a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 

Câmara, e, depois de uma série de artificios, como a criação de uma Comissão Informal de 

Assessoramento, conseguiu colocar todos os interessados na mesa de negociações. S9 

Em fevereiro, Deputada Irma Passoni sai da Comissão, assume o Maluly Neto 
que não deu andamento ao projeto. Os empresário não se dispuseram mais a 
negociar e passaram a acelerar os projetos de DISTV por todo o país. O 
Fórum continuou a trabalhar junto com a TELEBJUS, e, em agosto ficou 
pronto um projeto de Lei completo, incorporando as propostas anteriores do 
Deputado Tilden Santiago, resolvendo as questões relativas às alternativas de 
rede e avançando na direção da definição do serviço. Resumidamente o 
projeto estabelecia que as EOTs transportavam o sinal e as empresas que 
quisessem prestar o serviço se conectariam ao usuário através delas, o projeto 
era muito duro, pouco flexível em relação ao monopólio. (Herz, idem). 

Nessa época começou a "Guerra do cabo" no RGS, para derrubar a Portaria 

nQ 250 do DISTV. O episódio envolvendo a TELEMIG coincidiu com aquelas ações a 

ponto dos empresários suspeitarem que o corte dos cabos em Belo Horizonte fosse 

iniciativa do pessoal do Fórum. Embora o FÓRUM não tivesse nenhuma iniciativa, 

aprovou a ação pelo seu efeito demonstração. No RGS também ameaçaram cortar os cabos 

para intimidar os empresários. Depois de um mês e meio de "Guerra do cabo", o 

empresário João Roberto Marinho procurou a deputada Irma Passoni para negociar. Em 

novembro os empresários voltaram a negociar com o Fórum. Aí surgiu uma dificuldade de 

negociação com a FITTEL por conta da sua interpretação que o projeto de Lei estaria 

ferindo o monopólio. Depois negociadas as posições em desacordo, foi elaborado um 

substitutivo integral para o Projeto de Lei nº 2.120, desta vez apresentado pelo deputado 

Koyu Iha.6o 

59 A rede de formulação incluiu a SNC; o FORUM; os operadores do Serviço DISTV ; a ABRACOM; a ABERT; a Rede Globo; a 

Globosat; TV Abril; Rede Brasil Sul de Comunicações - RBS; alguns setores da Indústria, como o Grupo ABC-Algar; a 

TELE BRÁS; empresas instaladoras de redes de telecomunicações (ABECORTEL); e, a UnB. 

60 A Lei da TV a Cabo, Lei ni 8.977 foi aprovada em dezembro de 1994, e, finalmente, sancionada pela Presidência da República 

em 6 de janeiro de 1995. Durante o ano de 1994, houve uma verdadeira correria na Instalação das redes em dlvenos 

munlcipios brasileiros, todas as 106 (cento e seis) autorizações do Serviço concedidas pelo Ministério das Comunicações foram 

reconhecidas pela Lei, com prazo de concessão de 15 (quinze) anos. A rede única é a RDSI que será Instalada pelo Sistema 

TELEBRÁS, mas existe brechas na Lei que permitem a prestação de serviços de comunicações, através das redes de cabos que 

ferem a Constltulçio. A sltuaçio está ainda bastante confusa, e, foi, em parte, alimentada pelo Ministério, pelo Estado, num 
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o relato de Herz mostra como o Ministério se afastou do campo para deixá-lo 

livre para que as pressões dos interessados se manifestasse. Esta posição pode ser aferida 

pelo episódio do corte do cabo em Belo Horizonte e na posição da regulamentação do 

serviço MMDS, quando concordou em estancar as autorizações e esperar que fosse 

elaborada uma Leis regulamentando o MMDS e a TV a Cabo. O processo de aprovação da 

Lei foi o resultado da ação cooperativa envolvendo o Fórum, todo o grupo da Comissão e 

as lideranças dos partidos políticos. O Congresso tinha assumido com o Ministério o prazo 

até agosto de 1994 para aprovação da Lei. 

O problema que vai ficar para o futuro é o da monitoração e avaliação da 

política estipulada na Lei. A regulamentação da Lei de TV a Cabo, elaborada pelo 

Ministério das Comunicações deverá ser enviada para análise do Congresso Nacional em 

abril de 1995. No momento, todas as preocupações se voltam para concertar os erros 

cometidos, mas, como salienta o modelo de implementação de Smith apresentado no 

Capítulo lI, é justo agora, na fase de implementação da política, que a verdadeira "Guerra 

da TV a Cabo" vai começar. 

5. RESULTADOS DA POLÍTICA 

São praticamente inumeráveis os resultados fisicos da política de 

telecomunicações. O resultado mais importante obtido no período de 1985 a 1992, pela 

ampliação da infra-estrutura de comunicações, foi conectar todos os municípios brasileiros 

através de modernas tecnologias. 61 Os resultados da política monitorados para atender os 

objetivos desta pesquisa, no entanto, focalizam apenas os programas de telefonia pública; 

sentido mais amplo, ai Incluido o Poder Judiciário que nio tomou conhecimento do problema, o Congresso nio fez nada, até 

mesmo os setores organizados da sociedade levaram multo tempo para reagir. O fato mais dramático é que depois de toda essa 

mobllizaçio para aprovar a lei, o Grupo Globopar e a Editora Abril conseguiram praticamente monopolizar o mercado. Em 

recente reportagem sobre um levantamento feito nas juntas comerciais, o Jornal" Folha de Sio Paulo" divulgou que a Globo 

controla 42 e o Grupo Abril controla 20 das 72 operadoras de TV a Cabo no Brasil. 

" Além dos satélites BRASISAT I e 11, o Brasil conta com a cobertura Internacional dos satélites INTELSAT. Em dezembro de 

1992 a Embratel havia instalado 9.822,9 Km de cabos ópticos e fibras ópticas de curta dlstincia, a ligaçio Rio-Sio Paulo 

estava para ser ativada em 1993. Um gigantesco sistema de fibra óptica unindo as capitais litorineas, Brasilia e Goiânia, 

interconectado a dois cabos ópticos submarinos, que ligará o Brasil aos paises do Mercosul e aos EUA, será implantado até 

1996. Vide Penna Filho In EMBRATEL (1993, pp. 11-25). 
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os resultados da política de radiodifusão; e, o impacto nas políticas sociais da difusão das 

novas tecnologias que será discutido no Capítulo 6. 

A Tabela 5.2 ilustra os aspectos marcantes da situação encontrada em 1985. 

Os dados apresentados permitem verificar a continuidade da evasão de recursos do FNT, a 

defasagem tarifária e o subsídio sistemático às emissoras de TV. A Tabela 5.3 mostra os 

resultados dos programas de telefones públicos e de telefonia rural. Comparando os dados 

das Tabelas 5.3 e 5.4, verifica-se que a expansão da telefonia rural não acompanha a taxa 

de penetração do serviço telefônico nas localidades brasileiras, e, que esses resultados são 

discrepantes com os indicadores da prestação do serviço telefônico nas áreas urbanas. O 

Censo do IBGE (1980) revelou que o número de terminais telefônicos no setor rural 

totalizava somente 75.000 (setenta e cinco mil). Em 1983, este número cresceu para 90.00 

(noventa mil), de modo que, somente 0.9 % das propriedades rurais possuíam telefone.62 

A análise das Tabelas 5.3 e 5.4 revela que houve um avanço notável na 

penetração do serviço telefônico em termos do crescimento de localidades atendidas, no 

entanto, o indicador formado pelo percentual de residências rurais atendidas pelo serviço 

telefônico em 1990 - portanto, 5 (cinco) anos após o lançamento dos satélites, era de 

apenas 1.69%, conforme pode ser observado na Tabela 5.4. A avaliação do Banco Mundial 

(1992, pp. 40-1) atribui a lentidão da expansão do serviço telefônico no meio rural às 

caracteristicas geográficas do Brasil, mas , não era exatamente esse um dos objetivos do 

programa de satélite? Chega-se portanto ao cerne da avaliação da política de 

telecomunicações do período de 1985-1989. Embora o Governo tenha anunciado 

formalmente o objetivo de atender a população carente nos centros urbanos e a população 

rural, os resultados da política não revelam um avanço significativo nessas áreas. 

61 Vide Banco Mundial, 1992, p. 40. 
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Tabela 5.2 - Evolução de Investimentos, Evasão do FNT e Tarifas (1973-1985). 

ANO INV. FNT FNT Assinatura TARIFA TARIFA IGP 
(1) Cr$ (XI09) Arrecadado Aplicado Básica Interurbana de TV 

73 100,0 100,0 100,0 100,0 

74 116,7 115,0 100,0 115,5 

75 154,2 149,5 100,0 155,5 

76 154,2 199,3 140,6 201,1 

77 185,0 239,1 140,6 294,1 

78 9.125 2.565 1.552 262,5 349,8 223,2 408,2 

79 8.323 2.120 829 302,1 402,2 256,8 574,9 

80 6.017 2.057 874 426,8 599,5 351,0 1.018,8 

81 6.214 2.148 1.290 854,2 1.200,2 538,5 2.142,9 

82 7.046 2.601 1.147 1.573,3 2.210,9 1.021,8 4.181,2 

83 5.413 2.079 549 2.994,9 4.211,5 1.946,4 8.567,7 

84 5.027 1.905 235 7.856,0 11.047,3 5.105,6 26.832,8 

85 5.042 1.684 371 22.950,3 32.273,3 14.915,4 89.120,7 

Fonte: Magalhães (1985, pp. 20, 112,33). 
(1) Os Valores para o ano de 1985 são estimativas. 

Tabela 5.3 - Evolução do Número de Linhas, Telefones Públicos e Localidades Atendidas. 

ANO NQ de LINHAS DE TELEFONES LOCALIDADES 
ASSINANTES PÚBLICOS COM SERVIÇO 

(0)6 %6 (0)6 %6 (0)6 %6 

1972 1.42 - 10.28 - - -
1973 1.61 13.4 13.52 31.5 2196 -
1974 1.92 19.2 13.67 1.1 2554 16.3 

1975 2.21 15.1 18.31 33.9 2692 5.4 

1976 2.92 32.1 23.98 31.0 2917 8.4 

1977 3.65 25.0 28.85 20.3 3012 3.3 

1978 4.24 16.2 36.42 26.2 3112 3.3 

1979 4.69 10.6 42.72 17.3 3336 7.2 

1980 5.09 8.5 49.80 16.6 3773 13.1 

1981 5.38 5.7 55.95 12.3 4736 25.5 

1982 5.78 7.4 63.88 14.2 6119 29.2 

1983 6.20 7.3 71.22 11.5 7061 15.4 

1984 6.67 7.6 87.33 22.6 7995 13.2 

1985 6.97 4.5 98.52 12.8 8508 1.1 

1986 7.31 4.9 141.25 43.3 8815 3.6 

1987 7.72 5.6 172.25 21.9 10246 16.2 

1988 8.24 6.7 200.40 16.3 11908 16.2 

1989 8.85 7.4 220.70 10.1 12781 7.3 

Fonte: Banco Mundial (1992, p.39). 

Essa lentidão na expansão da telefonia rural revela uma falha notável na 

política de telecomunicações, que pode significar, no longo prazo, uma perda na eficiência 

da produtividade agrícola, um componente importante da economia brasileira.63 De outro 

6J Op. clt., p. 41. 
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lado, a lentidão na instalação de telefones públicos penaliza a grande maioria da população 

urbana das cidades porque, fora o telefone representar um instrumento de auxílio 

importante de acesso aos serviços básicos de saúde, previdência, educação e justiça, ele 

representa também um poderoso aliado da população na busca de novas oportunidades de 

trabalho, a maioria delas na economia informal que, como o próprio nome indica, depende 

de uma série de contatos facilitados em grande medida pelo telefone. 

Tabela 5.4 - TELEBRÁS: Penetração Urbana e Rural do Serviço Telefônico (1990). 

Residências Urbanas Propriedades Rurais 
Estado Total Com % Total Com % 

Telefone Telefone 
RGS 19514002 62816 13.47 517100 66997 12.96 
ES 458400 103774 22.64 128900 5647 4.38 
DF 432300 206940 47.87 11200 489 4.37 
PR 1649700 382725 23.20 556300 21301 3.83 
SP 8096000 2259534 27.91 622000 14050 2.26 
MS 335100 71648 21.38 88100 1855 2.11 
AM 282100 67226 23.83 104100 1582 1.52 
Gorro 864900 112368 12.99 275500 2265 .82 
AC 52000 12713 24.45 35400 284 .80 
BA 1479200 276267 18.68 1071600 7852 .73 
AP 31100 10460 33.63 17700 128 .72 
RJ 3630600 969096 26.69 193500 1364 .70 
RR 18200 10967 60.26 7100 48 .68 
PA 531000 87126 16.41 476100 2826 .59 
MT 258900 50548 19.52 126400 713 .56 
PB 450500 73101 16.23 257600 1385 .54 
MG 2892600 648775 22.43 775400 3858 .50 
AL 300200 41982 13.98 209200 724 .35 
SC 777900 158643 20.39 282000 388 .14 
CE 890200 130555 14.67 467500 637 .14 
PE 1145000 127757 11.J6 471700 414 .09 
RGN 3544000 48812 13.77 152300 102 .07 
RO 111900 27797 24.84 134600 76 .06 
SE 198700 38986 19.62 114900 49 .04 
PI 278500 44202 15.87 253500 67 .03 
MA 391100 59810 15.29 661400 48 .01 

I TOTAL 27861900 6284628 22.56 I 80111100 135149 1.69 

Fonte: Pyramid Research Inc. (1992, p. 97) 

Ao se monitorar os resultados da política verifica-se o pouco 

comprometimento, até mesmo, o afastamento progressivo da meta de universalização do 

telefone. Entretanto, vários argumentos são utilizados para justificar esse afastamento. Em 

primeiro lugar, argumenta-se que o afastamento é resultado da crescente concentração de 
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renda no Brasil. Outros justificam que a degradação dos indicadores de qualidade e o 

atraso na universalização podem ser atribuídos à restrição de investimento imposta pela 

crise fiscal do Estado; à necessidade de cash para cobrir o pagamento da crise da dívida 

externa; e, à própria degeneração da administração pública brasileira. O fato é que, 

defrontando-se com todas essas dificuldades, com a forte demanda por linhas de 

comunicação de dados gerada pela ciranda financeira e o favoritismo tarifário, onde não 

escapa o subsídio à telefonia local, auferida pelos que dispunham de poupança para 

ultrapassar o bloqueio imposto pelo auto financiamento, a administração do setor de 

telecomunicações foi pressionada a atender à parte mais rentável do mercado - os bancos e 

as grandes empresas - através da oferta de serviços mais caros e mais sofisticados. 

Os resultados da política de radiodifusão no Brasil no periodo de 1985-1988 

são apresentados nas Tabela 5.5 a 5.8. Como havia sido observado no Capítulo 1, é imensa 

a concentração das verbas da mídia no Brasil (vide Tabela 1.2), a Tabela 5.5 mostra que 

somente uma das redes detém 67% do faturamento global do mercado de publicidade na 

TV. 

Tabela 5.5 - Mercado de TV no Brasil (1991) 

Emissoras % US$ milhões 

GLOBO 67.0 716.8 

SBT 14.0 149.7 

BANDEIRANTES 9.5 101.6 

MANCHETE 7.0 74.8 

RECORD 2.5 26.7 

Fonte: Veja 23/09/92, p. 92. Projetos IntermelOs, apud Passom (1994, p. 18). 

A tabela 5.6 apresenta a evolução das concessões de canais de radio e 

televisão desde o início da transmissão de rádio no país, em 1922, até o ano de 1988. 

Como pode ser observado, somente durante o período de 1985-1988 o número de outorgas 

foi praticamente equivalente ao total das concessões no período de 1964-1985. 
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Tabela 5.6 - Outorgas de Freqüências e Canais (1922-1988). 

PERÍODO 

1922-1963 
1964-1985 
1985-1988 

Nº EMISSORAS DE RÁDIO E TV 

807 
1.240 
1.028 

Fonte: CONTEL, DENTEL, MINICOM. Posição dos Planos de Distribuição de 
Freqüências e Canais em 12/12/92. Apud PASSONI (1994). 

A Tabela 5.7 apresenta o número de concessões de rádio e TV nos quatro 

primeiro anos da Nova República. Observe-se que somente no ano de 1988, portanto 

o ano da promulgação da Constituição, o número de outorgas foi, aproximadamente, 

equivalente a metade dos canais concedidos no período. 

Tabela 5.7 - Concessões e Permissões Outorgadas no Governo Sarney (1985-1988). 

(1) 

1985 1986 1987 1988 TOTAL 

FM 66 91 143 332 632 
OM 47 50 53 164 314 
TV 14 13 12 43 82 
TOTAL 127 154 208 539 1028 

Fonte: Ministério das Comunicações e Diário Oficial da União. Apud Passoni (1994) 
(1) Até 05/10/88, data da promulgação da Constituição. 

Tabela 5.8 - Concessões e Permissões Outorgadas no Governo Sarney (1987-1988) 

1987 1988 
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT 

FM 5 20 2 15 12 7 13 5 29 12 50 170 19 
OM 1 6 1 17 2 11 14 8 9 15 15 71 2 
TV O O 3 3 1 1 O 1 3 4 10 16 4 
Total 6 26 4 35 15 19 27 14 41 31 75 257 25 

Fonte: Passoni(1994, p. 23). 

A Tabela 5.8 apresenta as concessões distribuídas pelo Presidente da 

República, no período crítico de janeiro a outubro de 1988, durante o qual foi aprovado o 

presidencialismo, como forma de governo, e a extensão do mandato presidencial para 

cinco anos. É importante salientar que, somente no período de setembro a até 5 de outubro 

de 1988 (promulgação da Constituição Federal) - i. e., o período final para que as 

concessões não fossem apreciadas pelo Congresso Nacional - foram concedidas 282 
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outorgas, portanto, o correspondente a 30% do total concedido durante o mandato do 

Governo Sarney. 64 

"Jornal do Brasil. Sarney montou um "fábrica" de concessões, 8/5/94, p. 14. VIde, também, A proposta dos lornalistas à 

sociedade civil. Fenaj (1991, pp. 12-3). 
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CAPÍTULO 6 

o DESEMPENHO DA POLÍTICA NAS ÁREAS SOCIAIS 

1. INTRODUÇÃO 

Uma fonna de avaliar os impactos sociais da política de telecomunicações 

é verificar em que medida elas foram utilizadas na melhoria da gestão dos setores 

sociais e do acesso aos serviços, identificando diferenças na sua utilização pelo setor 

público e privado. Identificar como e por que o setor privado captura mais rapidamente 

os beneficios da tecnologia disponível é uma linha de pesquisa que não foi explorada, 

mas que deverá invocar uma série de ensinamentos úteis sobre a gestão das políticas de 

telecomunicações e das políticas sociais que poderão derrubar muitos preconceitos. 

A pesquisa revelou que a aplicação das TI na Previdência Social foi mais 

intensa que em outros setores sociais, em parte estimulada para controlar a onda de 

fraudes e desvios, e buscar eficiência econômica num quadro pré-falimentar. Não 

obstante, foi uma infonnatização retardada, e nesse sentido, o retardo contribuiu para 

agravar ainda mais a situação da Previdência Social. Como será visto, o descompasso 

entre o nível da infonnatização do setor bancário e a infonnatização da previdência 

social, no início da década de 80, possibilitou a evasão de uma parcela considerável do 

patrimônio do segurado para o setor bancário, acarretando uma concentração de capital 

sem precedentes na História do Brasil. 

Quando se analisa o reflexo da política de telecomunicações nos setores de 

educação e cultura, verifica-se que a política tarifária adotada desde a criação da 



Embratel subsidiou e ainda subsidia as atividades de radiodifusão. Embora a 

justificativa do subsídio fosse a preocupação com a questão cultural, um fator 

importante para desenvolver a integração entre as diversas regiões brasileiras, o 

levantamento das pesquisas realizadas por outros autores revela reflexos sociais 

contraditórios. Argumenta-se, p. ex., que, se por um lado a televisão possibilitou a 

integração das populações rurais radicadas em áreas totalmente isoladas da civilização e 

o compartilhamento de crenças costumes e valores entre as populações das 

diferenciadas regiões do Brasil, por outro lado, teve também reflexos devastadores 

provocados pelo empobrecimento da diversidade cultural' e pelo estímulo à violência.2 

Recentemente, tem havido uma grande preocupação sobre o perigo que a 

excessiva influência da televisão na formação da agenda dos assuntos públicos e o papel 

decisivo do virtual monopólio da televisão no Brasil no resultado das últimas eleições. 

A proliferação dos Comitês pela Democratização da Comunicação nas principais 

cidades brasileiras, descontado o ativismo político que possa estar embutido na criação 

dessas entidades, é um fato concreto que deverá introduzir essa questão na agenda do 

governo. Por outro lado, o quadro de competição instaurado no setor de 

telecomunicações, onde o grupo da Rede Globo disputa como fornecedor e prestador de 

inúmeros serviços deverá incentivar ainda mais esse questionamento. 

Como será relatado, mudanças significativas foram introduzidas na 

legislação sobre os meios de comunicação social, especialmente no texto constitucional 

que trata das concessões de canais de televisão. No entanto, na prática, pouco havia 

mudado até 1992. Pelo contrário, a monitoração da política revelou que em nenhum 

periodo da história das telecomunicações se utilizou tanto a concessão de rádio e 

televisão como instrumento de barganha política. 

1 Vide o estudo de caso de Mllanes! (1978). 

2 Vide FAPERJ (1994). 
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2. REFLEXOS NA EDUCAÇÃO. 

Parece artificial, estéril e perfunctório analisar a relação entre educação, 

cidadania e as políticas de telecomunicações no Brasil. Ledo engano, pois existe no país 

uma significativa parcela da população pobre, doente, analfabeta e faminta. Este é o 

pano de fundo para se avaliar os impactos sociais das políticas de telecomunicações no 

Brasil. Todos sabem, chega a ser monótono repetir, que não há possibilidade de se 

estender a cidadania no Brasil, sem resolver os problemas essenciais que bloqueiam os 

efeitos do processo educacional: instalações precárias, funcionários mal pagos, 

professores despreparados e desmotivados, modelos pedagógicos questionados etc .. 

Tudo isso perpetua o analfabetismo, a evasão escolar; bloqueia o acesso à informação; 

e, portanto, produz e reproduz desigualdades. 

A melhoria da qualidade da política de educação e de outras políticas 

sociais depende da participação da população no debate público, no entanto, a política 

de telecomunicações que se implantou no Brasil gerou o monopólio da TV e permitiu o 

uso manipulador, corporativo, mercantilista e antiético da informação. A estratégia do 

canal de TV de maior audiência na transição democrática, depois da derrota da Emenda 

das Eleições Diretas e da morte do presidente-eleito Tancredo Neves, foi manter e 

acentuar o contínuo e silencioso processo de afastamento da população com relação aos 

aspectos críticos da política pública, intensificando a frustração e a perda da confiança 

na ação governamental, contribuindo, portanto, para que os assuntos públicos 

permanecessem dominados por interesses de uma reduzida minoria. A política de 

telecomunicações, durante todo o período militar e repetida na transição democrática, 

teve a agenda dominada pelas questões da infra-estrutura de comunicações. 

Primeiramente devido a posições meramente ufanistas e, depois, por meio de um 

questionamento voraz e um debate irracional sobre o modelo de exploração dos 

serviços, deixando de lado a questão essencial que é a fmalidade do uso dessa infra

estrutura. 
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Enquanto isso ocorria, o modelo de produção e distribuição de informação 

e entretenimento pelos meios de comunicação no Brasil, dado o virtual monopólio de 

geração de informação exercido pela TV, foi incansavelmente criticado. Os educadores 

alertam que a TV compete e supera a escola e a família na formação de valores. Seu 

uso, portanto, é determinante para o tipo de democracia que está sendo construída no 

Brasil. 

Experiências positivas existem, como a da TV Cultura de São Paulo, por 

exemplo. Mas, a sua proliferação é bloqueada pelos elos corporativos que unem o Poder 

Executivo, o Poder Legislativo e os concessionários dos serviços de rádio e televisão no 

Brasil. Esse ponto não tem sido focalizado nos debates sobre a reformulação dos 

mecamsmos de concessão e regulamentação dos serviços de comunicações. A 

reformulação, no entanto, só será efetiva se houver participação da sociedade na 

formulação da política, e maior controle social sobre as ações dos poderes públicos e 

seus concessionários. No caso específico das concessões de rádio e televisão é preciso 

resgatar a experiência positiva do Conselho Nacional de Telecomunicações, dotando o 

novo órgão regulador de competência não apenas consultiva, mas, principalmente 

decisória, como foi a intenção inicial de seus formuladores, pois, desde aquela época já 

havia uma consciência sobre os maleficios da concentração dos meios de comunicação. 

As concessões existentes não atendem o preceito constitucional que estabelece a 

complementaridade entre os três tipos de canais concedidos.) Isso significa que o 

volume de concessões não atende equilibradamente requisições colocadas pela 

iniciativa privada, pelo governo e pela sociedade civil. 

Atualmente, não existem canais públicos, operados por associações, por 

fundações, sindicatos, partidos políticos, comunidades religiosas; enfim, por 

organizações não-governamentais. A política de Telecomunicações no Brasil, no 

período analisado, continuuou a patrocinar o privilégio de expressão de grupos 

3 Art. 0 2 220, § S, da C.F. o 
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prefereniais, muito embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça que "[oJs meios 

de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 

oligopólio." ( § 50 do Art. 220 da C.F.) 

Sob este ângulo de análise, é fácil compreender e avaliar porque o reflexo 

das políticas de telecomunicações sobre o quadro educacional brasileiro foi até 1992 

surpreendentemente iníquo, mesmo após a repetição compulsiva dos Telecursos. 

Embora o Código Brasileiro de Telecomunicações preceitue que, nas novas concessões 

ou autorizações para o serviço de radiodifusão "[tJerão preferência para a concessão as 

pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive universidades ", • existem 

atualmente muito poucas concessões de rádio e nenhuma concessão de televisão 

universitária, muito embora tenham havido inúmeras solicitações, como, p. ex., o 

pedido de concessão de TV a cabo solicitado pela UFRGS relatado no Capítulo 4, e 

inúmeras outra tentativas de outros governos estaduais. 

Por outro lado, somente em 1994, portanto, 32 (trinta e dois) anos após o 

Código Brasileiro de Telecomunicações ter previsto tarifas subsidiadas para a educação 

e cultura, foi finalmente aprovado um decreto presidencial que fixa em 90% esse 

desconto tarifário. 5 

o depoimento de Arthur C. Clarke, o escritor que previu e divulgou a 

aplicação dos satélites nas comunicações, põe em relevo a aparente orientação e o 

possível impacto causado na educação pela política brasileira de telecomunicações até 

1992. 

Todos nós já vimos barrigas de cervejas desabotoadas mergulhadas diante 
da televisão e mentecaptos contorcendo-se rua abaixo, bonecas controladas 
por disc-jockeis invisíveis. Mas isto não é o mais representativo de nossa 
cultura; mas, talvez, tragicamente, talvez possa vir a ser típico do futuro 
próximo. À medida que desenvolvemos uma sociedade orientada para a 
informação e nos afastamos de uma outra sociedade baseada 

• Art. n.!! 34, § 2 da Lei 4117, de 27 de agosto de 1962. 

5 "Será adotada tarifa especial para os programas educativos dos Estados, Municlpios e Distrito Federal, assim como para as 

instituições privadas de ensino e de cultura." (Art. n.!! 104 da Lei 4117, de 27 de agosto de 1962) 
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primariamente em indústria e transporte, haverá milhões que não poderão 
se adaptar à mudança. Talvez não tenhamos nenhuma outra alternativa a 
não ser usar as artes eletrônicas mais baixas para mantê-los em um estado 
de placidez drogada. 
Pois no futuro, o tipo de trabalho mecânico que ocupa 99% da humanidade, 
por mais de 99% de sua existência, será feito pelas máquinas. Ainda que a 
maioria das pessoas fique entediada, se não tiverem o que fazer - mesmo 
que seja um trabalho que não lhes agrade. Em um mundo sem trabalho, 
portanto, somente o indivíduo altamente educado terá chances de evoluir 
ou talvez até mesmo de sobreviver. O resto provavelmente destruir-se-á e a 
seu meio ambiente por simples frustração. Isto não é uma visão de um 
futuro distante; já está acontecendo, principalmente, nas cidades 
decadentes. 
Assim, talvez não devêssemos desprezar as novelas de televisão se, durante 
o turbulento período de transição entre nossa cultura e a civilização real, 
elas servem de outro ópio para as massas. Essa droga, a qualquer nível, é 
barata e inofensiva, servindo para matar o tempo - para aquelas muitas 
pessoas que o preferem morto. (Clarke, 1977, pp.3-4). 

Essa visão se amplia quando se analisa a própria capacidade de produzir 

significados e visões de mundo, i. e., onde a capacidade de articular argumentos na 

defesa dos interesses próprios ou do grupo é determinante. Embora o desenvolvimento 

desta capacidade seja um ponto crucial no aperfeiçoamento da participação do cidadão 

nas políticas públicas, como salienta Gandy (1985), ela tem sido esvaziada pela 

propalada incapacidade do cidadão em subsidiar os formuladores das políticas. 

Incapacidade perversamente propalada pela burocracia, manipulada pela mídia e pelas 

agências de pesquisa de mercado, porque, na verdade, elas, nem sempre, estão 

realmente interessadas ou capacitadas para auscultar o cidadão nas questões de natureza 

pública, dado o leque de interesses, complexidades e sutilezas envolvidas. 

Conseqüentemente, a democratização e o controle público sobre os meios de 

comunicação se tomou um desafio para a população, para o governo e para as próprias 

empresas, pois, neste quadro de complexidades e cumplicidades, a mídia tem 

conseguindo controlar a agenda dos assuntos públicos, e presslonar, 

desapercebidamente, o governo numa base de elogio/condenação nada desinteressada. 

A retração da esfera pública que se observa nas sociedades de informação 

permite que países inteiros sejam excluídos do saber, e que, seletivamente, cidadãos 

sejam excluídos dos debates e disputas políticas, e que sejam segregados em canais 
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especialmente constituídos para retê-los, sob a impressão de que seus apelos estão 

sendo cada vez mais atendidos. A TV interativa e pré-interativa, como hoje se 

anunciam, promovendo intensamente a televenda, certamente vão aumentar ainda mais 

a visibilidade sobre a intimidade do consumidor, já devassada pelos bancos, empresas 

cartões de crédito etc., ao agregar as preferências dos consumidores a dados cadastrais 

já armazenados em grandes arquivos. 

Mudanças importantes estão sendo introduzidas na política de 

telecomunicações pelo novo governo, porém, ainda é cedo para avaliá-las; está ficando 

nítido, no entanto, que o uso clientelista na distribuição de concessões está chegando ao 

fim. Por outro lado, assiste-se pela televisão experiências educacionais brotando pela 

televisão, como o Telecurso - 2000 da Rede Globo, o programa Um Salto para o Futuro 

veiculados na Rede de TV Educativa, o Telecurso da Rede Manchete etc .. Todos esses 

recentes avanços, comparados com o quadro descrito ao longo deste trabalho, podem 

estar sugerindo que a nova política marque um ponto final numa era onde a exacerbação 

dos meios ocultava a efetividade dos fins da política de telecomunicações no Brasil. 

3. IMPACTOS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

O Sistema Previdenciário no Brasil constitui um núcleo importante da 

dinâmica da vida nacional. Através do seu exame é possível desvendar as principais 

relações e forças que impulsionaram, tanto o Estado, como a sociedade civil, desde sua 

criação na década de 30. A pesquisa do impacto das modernas redes de 

Telecomunicações na Previdência passa necessariamente pela análise do surgimento da 

DATAPREV, na forma de empresa pública, em 1975, logo após a criação do MPAS, 

em 1974. Sua criação, em última instância, foi uma resposta à crise provocada pela 

privatização, pela extensão da cobertura e pela corrupção. Como salienta uma 

respeitada analista de políticas públicas: 

''A falta de controle sobre as contas dos serviços contratados criou 
condições para que a corrupção atingisse, por volta de 1974, níveis que 
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ameaçavam o equilíbrio financeiro. Além disso, repetimos, a modalidade de 
contrato existente tornava imponderável o cálculo atuarial. "(Oliveira & 
Teixeira, 1985, pp. 235-6) 

A atividade de processamento de dados e teleprocessamento na 

Previdência, no entanto, já havia começado 1965, quando o antigo IAPI - acompanhado 

pelo SERPRO e algumas poucas instituições - iniciou a "computação eletrônica" e, 

logo depois, a transmissão de dados no Brasil. 6 O depoimento do primeiro presidente da 

DAT APREV apresenta muito bem a natureza dos problemas enfrentados no início da 

implantação e revela a conexão da melhoria dos serviço da Previdência Social com a 

política de telecomunicações e com o avanço da difusão das TI no país: 

"O pagamento de beneficios era feito por tesoureiros da Previdência Social, 
isso com filas enormes. 
Quanto aos serviços médicos, era um problema ainda mais sério do que é 
hoje. Todo atendimento erafeito na rede particular credenciada. 
O computador se incumbindo disso, ele abre caminho para a extensão da 
Previdência que ocorreu no período de 1965 a 1975. Na época da 
unificação [1966], os institutos de previdência reunidos somavam 7 (sete) 
milhões de segurados. A PEA rural era de 19(dezenove) milhões. Dez anos 
depois, a PEA urbana passou de 7 (sete) para 18 (dezoito) milhões. Com 
base na DATAPREV, ampliou-se a Previdência Social, incluindo 
domésticas e o trabalhador rural. Esse universo de segurados, com os 
respectivos beneficiários, que era 23% da população, passou para 88%, 
12% da população era constituído por pessoas que tinham outros tipos de 
previdência. 
Esse CPD do IAPI se estendeu um pouco dentro da área social em conjunto 
com o SERPRO e a CEF. Montou-se o PIS e o PASEP. Mas, chegou-se a 
um ponto que era muito dificil conseguir administrar um CPD com os 
recursos, as limitações e os salários do servidor público. Nós fazíamos 
muita ginástica para manter nossos programadores e analistas que eram 
atraídos pelo mercado de trabalho .... (op. cit., p.8) 

"Da direção do Ministério, nasceu a idéia de construir o antigo CPD numa 
empresa pública, daí surgiu a DATAPREV. Procuramos deslocar 
equipamentos, arranjar soluções novas, enfim, entramos na área de 
tele processamento. A primeira transmissão de dados foi feita 
simultaneamente com a inauguração do primeiro tronco da EMBRATEL, de 
Porto Alegre para o Rio de Janeiro, tenho até reportagens sobre isso. 

6 Os divenos fatos e dados nesta seção foram extraídos do Projeto Memória OATAPREV. Entrevista com o Or. José Gomes 

Pinho Neves, ex-presidente da OATAPREV, gravada em 10/03/88 (mimeo). É notbel essa entrevista pelo fato de revelar 

conexões entre as políticas de Te e Previdência. Notar que a Embntel foi fundada em 1965, quando iniciou a 

implantação dos primeiros troncos RJO-BSA e RJO-PAE. 
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A DATAPREV foi, pouco a pouco, estendendo-se. Finalmente, tínhamos um 
cadastro de empresas com todo o recolhimento em dia, ligados on line, 
para consultas em todo Brasil pela Rede Nacional de Telex. O grande passo 
para a simplificação da Previdência Social, foi a montagem do cadastro de 
segurados, também, on tine, apoiada nos documentos produzidos pela 
DATAPREV .. " (Idem, p. 9) 

A avaliação de Salles (1991) mostra, no entanto, uma enonne defasagem 

entre as áreas da Previdência, logo após a criação do SINPAS, em 1977: 

"A informatização ocorreu na área de Planejamento mas não na área de 
beneficios que continua trabalhando com equipamento ultrapassado, 
máquinas de calcular obsoletas, quando existentes. 
Observa-se aqui outro problema ainda maior, o da dependência do INPS 
com relação à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social 
- DATAPREV, que emite relatórios de processamento de beneficios e que 
tem, portanto, condições de fornecer informações a tempo e a hora, o que 
não ocorre realmente. O Secretário de Beneficios vê-se obrigado, 
freqüentemente, a elaborar seus próprios relatórios, quando não a criar 
formas, dentro da Secretaria de Beneficios, de produzir os dados que 
necessita. "(p. 104). 

Para se ter uma idéia da dificuldade de atendimento na habilitação de 

beneficios, é bom notar que o volume de beneficios em manutenção, somente dos 

Postos da Coordenadoria do Seguro Social do Rio de Janeiro é de aproximadamente 

1.700.000 (hum milhão e setecentos mil) em dezembro de 1994, e, que na época cada 

habilitação de beneficio podia ter um total de 276 (duzentos e setenta e seis) fatos 

geradores possíveis.7 

Os serviços prestados pelo INSS à população é suportado por um leque 

amplo de sistemas desenvolvidos pela DATAPREV. Basicamente, esses sistemas 

atendem à concessão e manutenção de beneficios, como se fosse uma grande folha de 

pagamento composta por 15 (quinze) milhões de assalariados. Viabilizam o controle e 

a fiscalização da arrecadação das contribuição do contingente ativo de segurados, 

efetuadas pelas empresas e propriedades rurais, ou diretamente pelos trabalhadores 

autônomos, através da rede bancária. Posterionnente, os bancos centralizam essas 

7 o dados sobre o volume de beneficios foram obtidos através de entrevista concedida por Ana Dali (Chefe da Dlv. de 

Concessão). O total de fatos geradores foi citado em SALLES (1991, p. 111). 
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contribuições numa "Conta Previdência" no Banco do Brasil, que fica disponível para o 

INSS movimentá-la. Assim é coletada e distribuída a Receita Previdenciária. 

A enormidade e complexidade dessas operações naturalmente geram 

problemas. Por exemplo, a contribuição dos assalariados é feita continuamente pelas 

empresas, sobre a massa de salários, sem especificar nominalmente a contribuição. Isso 

gera um problema enorme de controle causado pela defasagem entre o fluxo financeiro 

e o fluxo documental, constituído pelas guias de recolhimento. Paralelamente, os bancos 

também efetuam o pagamento de beneficios.8 Para fazer face a todas essas dificuldades, 

foi necessário acelerar a informatização do MP AS e do INSS, conectando unidades 

administrativas e centros de processamento de dados através de extensa rede de 

telecomunicações. 9 

Em 1990, foram feitas algumas compras de CP As pelo lAPAS para instalar 
nos prédios principais das Superintendências do INSS em P AE, SPO, RJO e 
BSA. Do Governo Col/or até 1994 foram compradas mais de 10.000 (dez 
mil) portas. Hoje, existem centenas de centrais CP A ativadas (trezentas, 
aproximadamente) na rede MPAS/INSS/DATAPREV. 

Em 1991 foi assinado um contrato de fornecimento do serviço DATASAT 
PLUS que não foi ativado por problemas relacionados à infra-estrutura 
necessária a instalação das antenas. Nessa época, a EMBRATEL começou 
a comercializar o Serviço E1. A negociação, o projeto e a implantação 
dessa Rede E1 demorou dois anos. A rede começou a ser instalada em 
1993, e, hoje, atende a todos os estados. O serviço DA TASAT PLUS que 
implementaria a rede via satélite não foi utilizada porque as tarifas da rede 
E1 eram mais atrativas. No início ocorreram problemas, mas, hoje, o 
serviço atende perfeitamente. Atualmente a DATAPREV está estudando o 
uso de teleconferências transmitidas pela Rede E1. mo 

, Oliveira & Fleury (1985, p. 280) relatam que no auge da crise de 1980-83 ficou célebre o mecanismo de "caixa dupla" 

utilizado pelos bancos. Ao manipularem separadamente as contas de arrecadação de contribuições e pagamento de 

beneficios, congelando contas de recebimento num contexto altamente inflacionário, e cobrando juros sobre quantias 

pagas, geradoras de déficits criados pelo deseasamento provocado pela retenção de receitas a titulo de pagamento pelos 

serviços prestados, os bancos foram capazes de realizar lucros exorbitantes, resultando débito da Previdência com os 

bancos de aproximadamente 100 (cem) bilhões de cruzeiros. 
9 Um outro problema gravíssimo enfrentado pelo pessoal da DAT APREV foi como suportar o INSS no esforço de redução 

do prazo de concessão de beneficios. 
10 Depoimento prestado, em 07 e 09/12/94, pelo Eng. Almir Couto, responsável pela instalação da rede de teleprocessamento 

na DATAPREV de 1988 até junJ94. 
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Em outubro de 1994, a infra-estrutura de teleinfonnática da DATAPREV 

era constituída por um .Centro de Tratamento de Infonnações (CTI) ligado ao CTI de 

São Paulo por quatro circuitos E 1, de 64 kilobits por segundo (brevemente serão 

conectados por um canal de 2 megabits por segundo). Os dois CTls se ligam às sedes e 

unidades regionais do MPS/INSSIDATAPREV via rede digital El, RENPAC, RNTx e 

RNTf e equipamentos PABX digitais a mais de quatro mil tenninais (vídeos , 

impressoras, micros com software emulador comunicação e transmissão de arquivos). 

Além disso, existe instalada uma rede privativa de voz ligando as regionais ao Rio de 

Janeiro e Brasília para agilizar as comunicações, ligando superintendências e outras 

instalações do INSS e o MPAS. 

Os principais sistemas desenvolvidos e implantados pela DAT APREV em 

dezembro de 1994 são os seguintes: 

1) O Sistema SÍNTESE - que é um sistema de apoio à análise e gestão da 

Previdência que permite a composição de quadros, o cálculo de índices, a elaboração de 

projeções, simulações e cenários. Pode ser acessado por tenninal e microcomputador 

(via RENPAC e rede telefônica), e por telex (via RENPAC). 

2) O Projeto GIRAFA (Sistema de Gerenciamento de Regiões Fiscais) - que 

dota as regiões fiscais de uma rede local de microcomputadores do tipo PC-AT 386. O 

sistema atende às três áreas da região fiscal: arrecadação, fiscalização e cobrança. Como 

pode ser observado na Tabela 2, em 1993 haviam sido infonnatizados 105 Regiões 

Fiscais. 

3) O Projeto de Regionalização de Infonnações e Sistemas (PRISMA) -

iniciado em 1990, tem como objetivo infonnatizar os Postos de Beneficios em todo 

país, atende o INSS e instituições conveniadas como as de seguridade complementar 

(Petros, Telos etc.). O seu objetivo inicial foi automatizar as funções de habilitação, 

concessão e manutenção de beneficios. 
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4) O Projeto AUPES provê a automação dos processos e a demanda de 

informações das Procuradorias Estaduais, tais como: controle de débitos cadastrados; 

controle e acompanhamento gerencial dos processos e seus autores; cálculo de ações 

revisionais de beneficios; acesso aos dados dos beneficios em manutenção; diversas 

aplicações de automação de escritórios; e, acesso aos dados dos processos da 

Previdência Social na Justiça Federal. 

Todos esses sistemas são apoiados pelo CNIS (Cadastro Nacional de 

Informações da Seguridade), composto com informações de quatro grandes cadastros o 

CGT (Cadastro Geral dos Trabalhadores da CEF), o CEI (Cadastro Especial do INSS), 

PISIP ASEP e o FGTS. A base reside no CTI de São Paulo e contém dados dos 

trabalhadores e empregadores desde 1976. Na época o cadastro só era acessado pelos 

postos do Estado de São Paulo e as Superintendência do INSS nos estados. Somente 

com o uso da versão preliminar, foi possível liberar 90% dos processos de concessão de 

beneficios emperrados nos postos beneficios de São Paulo, porque faltava informações 

de comprovações dos vínculos trabalhistas". Através do CNIS, à partir de 1995, bastará 

que o funcionário do posto de beneficio entre com o nome e a data de nascimento do 

trabalhador para se obter todos os vínculos trabalhistas desde 1976. 

Analisando-se os dados apresentados nas Tabelas 6.1 a 6.4, pode-se afirmar 

que os principais resultados obtidos pelo MPS, DAT APREV e INSS com o suporte da 

infra-estrutura e serviços de telecomunicações implementados pela EMBRA TEL, ECT 

e pelas empresas telefônicas do Sistema Telebrás foram os seguintes: 

1) Um aumento apreciável do número de unidades informatizadas 

(PRISMA E GIRAFA), como pode ser observado na Tabelas 6.1 e 6.2; 

11 o tempo médio de concessão de beneficio (TMC) é um dos principais indicadores da qualidade dos serviços prestados pela 

Previdência. É processado no BMD (Balancete Mensal de Desempenho do Seguro Social), um sistema desenvolvido pela 

DA T APREV e INSS de controle gerencial. O prazo fixado em lei é 45 dias. O Estado de São Paulo é o maior ofensor do 

tempo médio de concessão de beneficios. Segundo os técnicos da entrevistados na DATAPREV, são duas as principais 

causas do mal desempenho em São Paulo, o número de pedidos de concessão e a alta taxa de mão de obra migrada para 

São Paulo, o que provoca freqüentes consultas aos registros dos estados de origem. Sobre o BMD, vide Cunha Jr. et alll 

(1992). 
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2) Em 1992, foi assinado contrato entre a ECT e a Previdência Social 

para que os postos dos correios recebam os requerimentos de beneficios rurais, 

encaminhando-os ao INSS, comuniquem as concessões e efetuem os pagamentos, 

o número de agências postais aumentou de 3761 para 4224, entre 1992 e 1993;12 

3) Uma notável melhoria no serviço de pagamento de beneficios, via 

aceleração do uso cartão magnético pelos segurados, como se observa na Tabela 

3' , 

4) Uma redução significativa do tempo médio para a concessão do 

beneficio ao segurado. A pior média de 1994 foi de 105 dias para o estado de São 

Paulo. A meta para 1994 é reduzi-la para 79 dias. 13
; e, 

5) O acesso do cidadão às informações contidas nos bancos de dados 

da Previdência ainda é muito restrito. Porém, existem postos de consulta em 

todas as federações de aposentados, com autorização e fornecimento dos próprios 

equipamentos dos postos pelo INSS, para facilitar a vida dos segurados. 

Tabela 6.1 - Unidades de Atendimento do INSS (1991). 

Postos de Atendimento 
Posto de Beneficio 405 
Atendimento Integrado 17 
Residência 10 
Região Fiscal 98 
Agência da Previdência 526 
Unidades de Reabilitação 

Profissional. 
Centro 22 
Núcleo 23 
Procuradoria Local 98 

Fonte: MPS (1993, p. 569) 

12 No entanto, os postos estão sendo pouco a pouco descredenclados. A informação prestada pela gerência de beneficios foi 

que havia muitos erros na aplicação dos critérios de concessão .. 
13 MPAS. Notícias da Previdência. Brasilia: Gabinete do Ministro, ACS. Código 183 de 01/11194. No inicio do governo 

Itamar (1992-1994) o TMC era maior que 200 (duzentos) dias. Vide Entrevista Mln. Sérgio Cutolo In: Carta do MPS, 

Brasilia, 3(9), set. 1994. 
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Tabela 6.2 - Unidades de Atendimento do INSS (1992-1993). 
1992 1993 

Posto de Beneficios 1041 1004 
Posto PRISMA 211 541 
Gerência (GRSS) 126 126 
Unido Reabilitação Profissional 
Centro 21 21 
Núcleo 25 25 
ECT 3761 4224 
Procuradoria 
Regional 108 88 
Estadual Informatizada 7 -
Arrecadação. e Fiscalização 
Posto 613 599 
Posto Girafa 100 105 
Gerência (GRAF) 104 105 

Fonte: MPS (1993, pp. 570-573) 

Tabela 6.3. Pagamentos de Beneficios da Previdência através de Cartões Magnéticos 

• • 14 
UnIversais restritos15 camês total ano 

6,867,447 3,122,335 4,100,179 14,089,961 1994 

48.74 22.16 29.10% 100% 

4,356,298 2461305 6,349,022 13166625 1993 

18.69% 48.22% 100% 

O 2,407,595 9,351,154 11758749 1992 

Fonte: MPAS (1993, p. 193), MPAS (1994) 

4. IMPACTOS NA SAÚDE 

4.1 O DATASUS 

Todas as ações e servIços públicos de saúde no Brasil passaram a 

constituir o Sistema Único de Saúde (SUS), cuja organização, exploração e atribuições 

foram instituídas pela Constituição Fftderal de 1988 (C.F. 1988), como um dos 

resultados das diretrizes desenvolvidas durante a VIII Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em 1986. '6 Para permitir a integração da rede existente, a Constituição 

estabelece no Art. 198 que o SUS deve ser conduzido de modo a buscar a 

14 Os cartões magnéticos permitem que o segurado utilize as redes dos bancos 14 boras. 

lS Os cartões magnéticos restritos permitem que os segurados, sem possulrem conta, saquem de uma só vez o beneficio, numa 

determinada agência bancária. 

16 Constituição Federal, Art. 196 - 200, na Seção 11 - DA SAÚDE, do Titulo VIII - DA ORDEM SOCIAL. 
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descentralização, o atendimento integral (preventivo e curativo) e a participação da 

sociedade. Ao romper as barreiras normalmente interpostas entre as ações 

desenvolvidas pelas três esferas de governo, e pelo setor privado, o SUS se constitui a 

primeira tentativa formal de integração na administração pública brasileira, no entanto, 

são inúmeros os problemas defrontados na implementação de um sistema tão 

abrangente. 

F ora a questão das identificação e alocação das fontes de financiamento 

que dificultam a universalização da cobertura, um dos principais problemas apontados 

pelos analistas se relaciona à lentidão no processo de descentralização do SUS. A 

descentralização das ações e repasse de recursos orçamentários do SUS dependem da 

aprovação das Comissões Tripartite e Bipartite, formadas no âmbito federal e estadual, 

respectivamente, por representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e 

dos Secretários Municipais de Saúde. Tanto nas solicitações estaduais e municipais de 

descentralização existe o requisito de apresentação dos sistemas de informação que 

permitam a gestão dos recursos e encargos pretendidos, fora o pleno funcionamento 

dos Conselhos Municipais de Saúde. É plenamente previsível que a maior dificuldade 

com a montagem dos sistemas de informação não ocorram no nível estadual e federal. É 

no nível da descentralização municipal que a dificuldade deverá se manifestar. 

A Lei Orgânica da Saúde nos seus artigos 39 e 47 estabeleceu a criação de 

um Sistema Nacional de Informações em Saúde, mantido pelo MS e MTPS, 

assegurando o acesso ao mesmo pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

Após a mudança da constituição do FNS que introduziu aos seus objetivos: "coletar, 

processar e disseminar informações sobre saúde", foi criado o Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS) para implementar aqueles objetivos. Na consecução 

de seu objetivo, que é acelerar a implantação de sistemas de informações que viabilize o 

Sistema Único de Saúde, o DAT ASUS tem se voltado prioritariamente para 

disponibilizar as bases de dados nacionais sobre a saúde para a rede de gestores do SUS. 
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o Sistema Nacional de Infonnações de Saúde foi concebido na 

expectativa de melhorar a gestão do SUS, através da participação da sociedade nos 

Conselhos Municipais de Saúde. É importante salientar que a expectativa de 

participação popular na gestão do SUS foi detenninante da diretriz de desenvolvimento 

e das características dos sistemas de infonnação. É nesse sentido que os sistemas de 

infonnações públicos desenvolvidos para o setor de saúde se diferenciam da maioria 

dos sistemas que infonnatizam as operações das agências governamentais. Como 

salientou Gonzales (1995): 

''A finalidade de quase todos os sistemas de informação das agências do 
governo estiveram quase sempre voltados para a questão da otimização da 
máquina burocrática, pouco se tem feito para dar acesso ao cidadão sobre 
as informações, e pouco se tem pensado no real impacto em termos de 
beneficios concretos para os usuários destes sistemas. Aqui no Brasil, como 
em todo mundo, o processo de informatização foi dirigido primeiramente 
para otimizar a máquina burocrática. Nesse ponto, a informatização do 
sistema bancário foi mais adiante que a maioria dos sistemas públicos. Na 
Previdência, p. ex., o segurado ainda tem que ir na agência do INSS para 
obter informações sobre suas contribuições e sobre a prestação de 
beneficios. Para acabar com as filas nas agência do governo é necessário 
levar a informação até o cidadão. 1n7 

A experiência mostrou ao pessoal do DATASUS que a natureza dos 

sistemas de infonnação voltados para saúde tem uma característica peculiar que é a 

rapidez no acesso. Muitas vezes o paciente não pode esperar, como na Previdência, 

tempos tão dilatados para ser atendido. Esse requisito, aliado à pluralidade e 

insuficiência de recursos de infonnática disponíveis nas Prefeituras Municipais, 

detenninou que os sistemas desenvolvidos originariamente na DATAPREV migrassem 

para máquinas menores e fossem interligados por redes públicas. Um resultado da 

aplicação dessa estratégia foi a implantação de um sistema BBS (Bulletin Board 

System) para disponibilizar ao máximo as infonnações contidas, processadas e 

recuperadas pelo sistema SINTESE na versão da saúde. 

17 Franclseo Lols Gonzales - Gerente de Treinamento do DAT ASUSlFNS, entrevista concedida ao autor em 28103/95 
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Essa filosofia foi reforçada pela constatação de que o controle social 

estipulado pelo SUS somente se viabilizaria, se os dados referentes aos municípios 

fossem acessados por qualquer cidadão que dispusesse dos recursos mínimos que lhe 

pennitissem acessar as bases de infonnações mantidas pelo DAT ASUS, seja a partir de 

sua residência, seja através de alguma associação. Foi exatamente isso que o sistema 

BBS do DAT ASUS possibilitou: tornou disponível a infonnação para todo cidadão, 

sem nenhum custo adicional além da simples ligação telefônica. Atualmente, as 

infonnações estatísticas sobre as Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) e outras 

infonnações relevantes a nível municipal podem ser acessadas e tabuladas com 

eficiência e rapidez. Atualmente, diversas secretarias municipais e estaduais de saúde, e 

muitos pesquisadores acessam infonnações complementares ao SÍNTESE. O tipo de 

infonnação disponível ao acesso público pennite que se façam análises a nível 

municipal, auxiliando, p. ex., os gestores de saúde dos municípios a elaborar os Planos 

de Saúde e requisitarem, quando for o caso, às Comissões Bipartite enquadramento do 

município ao módulo de gestão (parcial ou semi-plena) que melhor favoreça o 

financiamento das ações e serviços de saúde. 

O DATASUS opera um sistema de correio de voz baseado no serviço 

STM-400 da Embratel. Potencialmente, o uso intensivo do serviço STM-400 auxiliaria 

muito a disseminação dos sistemas de infonnação a nível nacional, dadas as facilidades 

de comunicação que oferece aos agentes do agentes do SUS distribuídos por todo o 

país. "Agora que a EMBRA TEL adotou a interface 'Operador' é muito mais fácil 

acessar o STM-400 do que a INTERNET, porque não existe a barreira da língua. É 

importante que todos os municípios e secretarias de saúde sejam, também, conectados 

por um sistema de correio eletrônico. "18 

O SIASUS é um sistema que registra os atendimentos médicos para que 

sejam, posterionnente, repassados os recursos para pagá-los. Tudo isso é extremamente 

18 Ezequiel Pinto Dias - Assistente do Superintendente do DAT ASUSIFNS, entrevistas concedidas em 27-28/03/95. 
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complexo: o sistema hospitalar registra hoje 1.400.000 (hum milhão e quatrocentos mil) 

procedimentos hospitalares, enquanto o sistema ambulatorial processa 40.000.000 

(quarenta milhões) de consultas por ano! Os sistemas de entrada de dados utilizados 

pelos hospitais e casas de saúde não são desenvolvidos pelo DA T ASUS, eles 

simplesmente possibilitam que os dados sejam agregados e, posteriormente, remetidos 

para o órgão gestor, que os encaminha para o DATASUS sem discriminar os 

procedimentos. '9 Este nível de agregação dá margem à procedimentos fraudulentos. 

Aplicações que auxiliem a triagem dos pacientes no sistema hierarquizado 

de atendimento do SUS ainda não existem no Brasil. Os sistemas de gerência hospitalar 

e ambulatorial desenvolvidos pelo DAT ASUS, que funcionam nos hospitais e 

ambulatórios, não se conectam em rede.20 Sistemas hospitalares com facilidades de pré

consulta (anamnese) para agilização no atendimento médico também não existem no 

SUS.21 Para superar estas e outras lacunas, o DATASUS está desenvolvendo novos 

sistemas, tais como: agenciamento de consultas através de postos telefônicos ligado à 

administração municipal, através do quais as secretarias municipais poderão acessar e 

processar informações de saúde de seu município. 

Como salientou Dantas (1994), não há qualquer impedimento para que a 

população utilize redes informatizadas para acessar os serviços públicos (de saúde, 

educação, justiça, previdência, segurança, etc.), afinal ela já é atendida pela rede de 

informação bancária desde a década de 80. Esperar que a população requisite esta 

facilidade seria permanecer na situação atual. Os bancos e as prestadoras de serviço 

médicos particulares perceberam isso há muito tempo, e saíram na frente. A iniciativa 

19 Em parte por isso é que se controlam apenas as cotas de Autorlzaçio de Internaçio Hospitalar (AIH) e as Unidade de 

Cobertura Ambulatorial (UCA) 

20No Pará func:lona uma Central de Internaçio Hospitalar e Atendimento Ambulatorial. Exceto em casos de emergênc:la, o 

processo recomendado pelo SUS é que o paciente se dirija primeiramente à uma Unidade Ambulatorial. Se nio houver uma 

orientaçio para que o atendimento seja hierarquizado, a conseqüência é o congestionamento das unidades nos centros 

urbanos. No Rio de Janeiro, somente o Hospital Cardoso Fontes tem sistemas para marcar consulta e marcar Internações. O 

Hospital Unlvenltárlo de Porto Alegre somente atende os clientes através de marcaçio de consultas pelo telefone. 

(Especificar melhor) 
21 Segundo Dantas(1994), até agosto/1994, o Slghab havia sido Instalado em apenas 2S unidades de saúde no Brasil, e o 

sistema Sigho estava implantado em apenas 8 unidades de saúde. 
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do Poder Público é fundamental, no entanto, ela depende de um complexo arranjo de 

interesses que provoca o descompasso em relação aos setores mais dinâmicos da 

atividade econômica. É por isso que cabe relativizar a avaliação feita anteriormente ao 

subsídio à informatização bancária na década de 80. O subsídio na tarifa de 

telecomunicações estava disponível para todos os atores, públicos ou privados, a 

questão central é entender que a captura do beneficio oferecido depende de uma visão 

de oportunidade.22 Nos casos analisados (educação, saúde e previdência públicas), 

houve sempre um jogo de interesses corporativos que impediu a modernização destes 

setores; como rearticular esses interesses para que seus atores capturarem os recursos 

tecnológicos disponíveis é um desafio para os formuladores das políticas. 

4.2 Iniciativas Locais 

Implantação de sistemas de informação na Saúde estão ocorrendo em 

vários municípios como o Projeto Cooperado, relatado por Dias23
, que é uma iniciativa 

das Prefeituras visando o desenvolvimento de aplicações comuns a vários municípios. O 

Sistema Hygia para controle do prontuário médico é outra experiência com resultados 

promissores, embora desenvolvido no contexto isolado da prefeitura de Santos. Numa 

pesquisa patrocinada pela EMBRA TEL, Dantas (1994) relata melhorias conseguidas no 

controle epidemiológico e na administração dos recursos utilizados nas unidades de 

atendimento. O beneficio direto para o usuário aparece ao permitir a marcação de 

consultas médicas com o auxílio do Serviço 156 da TELESP, eliminando as filas no 

atendimento. 

A implantação do sistema, entretanto, tem gerado conflitos que ameaçam a 

continuidade do programa. São tensões que podem ser analisadas com o auxílio do 

modelo de Smith, referido no Capítulo 11, i. e., ameaça aos micropoderes estabelecidos 

22 o caso da redução tarifária para educação é típico, mesmo com descontos de 900/. os atores interessados se retardam na 

captura do beneficio. 
23Entrevistas citadas na nota de rodapé n-19. 
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pelo corporativismo médico, pelo clientelismo e pelos esquemas de corrupção. 24 Outra 

tensão discutida é a ameaça à privacidade do cidadão nos sistemas informatizados de 

saúde; por isso, muitos temem que a população se retraia frente a possibilidade de 

vazamento de informações coletadas sobre a saúde do cidadão (a contaminação pelo 

vírus da AIDS, p. ex .. ). 

Como se observa, os beneficios, ou impactos, da aplicação das tecnologias 

de comunicação e informática na área de saúde podem ser apreciáveis, mas dependem 

sempre da articulação entre a oferta de facilidades com as iniciativas do próprio setor de 

saúde. Por outro lado, existem questões de natureza ética que precisam ser avaliadas e 

discutidas para que a aplicação dos sistemas informatizados realmente resultem nos 

beneficios almejados?5 

Avanços consideráveis na área da saúde estão sendo esperados pela 

aplicação das facilidades disponíveis após o lançamento da segunda geração dos 

satélites brasileiros (BRASILSAT Bl e B2). No início de 1995, a EMBRATEL assinou 

um convênio com a FIOCRUZ criando o canal saúde, por onde serão veiculados 

programas de teleconferência utilizada na melhoria da capacitação dos profissionais de 

saúde e na coordenação de campanhas de vacinas e controle epidemiológico. 

24 Vide Dantas (1994, p. 28). 

25 Avanços consideráveis na área da saúde estão sendo esperados pela aplicação das facilidades de comunicação disponíveis 

após o lançamento da segunda geração dos satélites brasileiros (BRASILSAT Bl e B2). No início de 1995, a EMBRATEL 

assinou um convênio com a FIOCRUZ criando o canal saúde, por onde serão veiculados programas de teleconferência 

utilizada na melhoria da capacitação dos profissionais de saúde e na coordenação de campanhas de vacinas e controle 

epidemiológico. 
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SUMÁRIO, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES. 

1. sUMÁRIo 

Um problema de política surge quando um agente percebe um valor não 

assumido, uma necessidade social não atendida, ou, a uma oportunidade política 

negligenciada. Esse é um referencial seguro para enunciar os problemas da política de 

telecomunicações no Brasil. A monitoração da política revelou que não existem regras que 

democratizem o acesso aos meios de comunicação. Os prognósticos sobre a concentração 

da propriedade dos meios de comunicação, face a privatização eminente da infra-estrutura 

de telecomunicações no Brasil, são pessimistas, dado que os instrumentos de controle 

governamental têm se mostrado ineficazes. 

Persistem, também, diversas barreiras à extensão do atendimento do serviço 

telefônico à maioria da população, onde se destacam: a ineficácia dos mecanismos de 

financiamento; a interferência da política local; e, finalmente, o quadro aberrante de 

distribuição de renda no Brasil. 

Finalmente, foi constatado uma precária utilização dos recursos de 

telecomunicações e informática nas áreas sociais, com excessão da Previdência. A criação 

do DATASUS resultou da constatação de que a informação é um fator crucial para 

descentralizar e unificar a gestão da saúde no Brasil. Este fator deverá provocar a 

aceleração do uso das TI no setor de saúde. A pesquisa revelou o uso incipiente dos 

recursos de telecomunicações e informática no setor de educação, contrariando a 

expectativa dos formuladores e analistas da política de telecomunicações. Reside aí uma 

grande oportunidade política negligenciada. 



Os Problemas da Política e suas Conexões com a Pesguisa 

O problema essencial da política de telecomunicações no Brasil é estruturado 

diferenciadamente pelos diversos agentes que compõem a rede de formulação. O 

diagnóstico mais conhecido, e portanto mais influente, aponta que a inadequação da 

infraestrutura e dos serviços prestados estão associados ao monopólio, à paralisia da 

intervenção estatal causada pela escassez das fontes de financiamento e às 

disfuncionalidades apontadas pela Teoria da Escolha Pública. l Contrastando com a 

excelente performance atingida no passado recente, face a modernização das comunicações 

operada nas décadas de 60 e 70, reina atualmente no Brasil uma total controvérsia sobre a 

adequada intervenção do governo no setor de telecomunicações, motivada pela dificuldade 

de compatibilizar o atendimento a demandas totalmente hetereogêneas. De um lado, existe 

uma enorme parcela de residências e estabelecimentos não atendidos pelo serviço básico; 

de outro, face a dualidade da formação social brasileira, existe um setor econômico 

moderno, integrado ao comércio internacional, com demandas cada vez mais sofisticadas. 

Esse diagnóstico aponta que a efetividade da gestão governamental é 

comprometida pela ineficiência na alocação de recursos, na obtenção de receita e pela 

ineficácia na obtenção dos financiamentos necessários à expansão do sistema e 

manutenção dos elevados níveis de qualidade dos serviços atingidos até o início da década 

de 80. 

O aumento do valor econômico, causado pela emergência da sociedade de 

informação, transformou a natureza do serviço telefônico. Originalmente um serviço 

público, concebido para atender as necessidades sociais, o telefone incorporou novas 

possibilidades de pesquisa, lazer e de negócios, consequentemente, gerando mais renda 

para os prestadores de novos serviços e seus usuários. Esse deslocamento da natureza 

I Vide Banco Mundial (1993) 
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pública e privada do serviço, e as implicações da globalização dos mercados, também têm 

sido utilizados como argumentos para deslocar a atual fronteira estado-mercado na 

prestação dos serviços de telecomunicações. 

A pesquisa revelou que diferentes fatores se articulam para determinar os 

rumos da política de telecomunicações no Brasil e noutras partes do mundo, formulados e 

pressionados cada vez mais pelo Banco Mundial e as demais organizações multilaterais do 

setor de telecomunicações. As políticas de privatização e desnacionalização sustentadas 

para os países em desenvolvimento, no entanto, se chocam com quase todos os 

prognósticos concebidos, desde a década de 70, que apontam para o perigo da formação do 

fosso informacional entre países, entre regiões e entre as diferentes camadas da população, 

onde a a universalização do servi co telefônico não foi atingida. 

Os Referenciais 

O Capítulo 2 apresentou os referencias de análise utilizados na pesquisa. O 

referencial de Dunn (1984) foi utilizado para estruturar os problemas da política, serviu 

como guia para a coleta de informações, e foi decisivo no formato das informações 

relevantes sobre as diferentes fases do ciclo da política. O quadro de avaliação da 

qualidade da política proposto por Dror (1969) sugere que a qualidade da política 

formulada e implantada entre 1985 a 1992 não deve ser avaliada por qualquer critério 

isolado. Assim, p. ex., os indicadores de eficiência, apresentados no relatório do Banco 

Mundial (1993, p. 51), de receita/empregado, receita por linha, número de linha por 

empregado, e, retomo sobre o investimento devem ser referidos a um conjunto mais amplo 

de critérios de qualidade da política. 

Uma ligeira introdução à Teoria da Escolha Pública foi apresentada no 

Capítulo 3, abordando os problemas políticos associados ao descasamento entre as 

avaliações pública e privada das ações. O modelo de Lever (1986) foi útil para analisar o 
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deslocamento na fronteira que discrimina os problemas que requerem políticas públicas ou 

não. O diagrama apresentado ilustra, p. ex., que quando se considera uma mesma esfera de 

atividades, essa fronteira se desloca de país para país, justificando, portanto, a existência 

de políticas de fomento e/ou de regulação em alguns países e não em outros, como é o 

caso da diferença entre as políticas de habitaçào, saúde e previdência entre os EUA e a 

Inglaterra, p. ex... Esse fato aconselha que, dado a natureza controversa e o nível do 

conflito entre os interesses em jogo, o êxito na substituição de determinadas políticas 

públicas por políticas market oriented depende da avaliação formulada por toda a 

população. Face a estrutura política implantada no Brasil, que perpetua o privilégio a 

grupos preferenciais, o jogo eleitoral não reflete, necessariamente, essa avaliação. 

Portanto, decisões tão cruciais deveriam ser efetuadas por plebiscito ou suportada por 

referendum popular. 2 

A parte restante do Capítulo 3 que introduz a teoria da regulação e sumariza o 

processo paradigmático de desmembramento da AT &T foi apresentada como referência 

para a avaliação das mudanças propostas na política de TC no Brasil. A questão 

regulamentar no setor de TC, com o fim do monopólio se tomou um essencial. O 

acompanhamento e a discussão da experiência americana é um bom ponto de partida no 

exame das alternativas que estão sendo propostas no Brasil, face o pioneirismo, a 

disponibilidade de informações, e a independência do FCC, órgão regulador das atividades 

de comunicação dos EUA. 

1 Referendum e consulta popular têm sido utilizadas para direcionar as pollticas de governo, desde a década de 70, pelo menos 

nos EUA e na Inglaterra. Na Inglaterra, apesar do governo inglês ter insistido em privatizar o Departamento de Correios, não 

conseguiu devido à resistência da população. Na América Latina, é conhecido o caso do Uruguai, onde houve um plebiscito 

que barrou a privatização do setor de Telecomunicações. 
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Prognósticos sobre os Impactos Sociais 

O Capítulo 4 é uma revisão da bibliografia sobre os impactos sociais das 

tecnologias de informação, que serviu como referência para avaliar o desempenho da 

política. Acoplado ao esquema analítico proposto por Dunn (1984), as informações 

contidas neste capítulo forneceram subsídios importantes para formular os prognósticos, ou 

as consequências da política de telecomunicações no Brasil. 

Os prognósticos de Bell (1977) sobre as sociedade· pós-industriais; de Porrat 

(1976) sobre a preponderância do setor de informação; e, de Nora (1980), sobre o 

processo de informatização da sociedade ainda não foram esgotados, embora essas 

previsões tenham se mostrado incontestáveis, elas são criticadas por apresentarem as 

mudanças sociais como o resultado direto das inovações tecnológicas. 

Segundo Webster & Robins (1986), essa posição representaria uma volta, ou 

mesmo, um reforço ao neoconservadorismo, pois, todo programa sobre o uso ou a difusão 

de novas tecnologias deveria ser precedido por uma decisão política baseada no exame de 

seus impactos sociais. Tudo isso é extremamente relevante quando se analisa a política de 

telecomunicações no Brasil, e, particularmente, as propostas de privatização e 

desregulamentação. Grande parte da literatura que suporta "acriticamente" essas posições 

também as apresentam como se fossem inevitáveis, face as inovações introduzidas no setor 

de telecomunicações pela revolução da microeletrônica e das novas tenologias de 

transmissão e processamento de dados. 

São raros os trabalhos como o desenvolvido por Almeida (1994), que analisa 

as mudanças verificadas no mundo das telecomunicações como uma articulação entre 

fatores tecnológicos, institucionais e econômicos, mostrando que não existe um caminho 

único que deve ser seguido por todos os países. Existe sempre um leque de alternativas que 
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os países podem lançar mão, como demonstra a sua análise sobre a evolução das políticas 

de telecomunicações dos EUA, da Inglaterra, da França e da Coréia. 

o estudo desenvolvido por Wise & alli (1980), portanto, desenvolvido há 

quinze anos atrás, tem o mérito de ser um dos prognósticos mais completos sobre as 

oportunidades e riscos da difusão dos microcomputadores e das novas redes de 

comunicação em praticamente todas as dimensões sociais relevantes. Suas previsões 

apontam a importância da aplicação das tecnologias de informação para o atingimento das 

metas sociais. 
Seguindo na apresentação de prognósticos sobre a aplicação de novos 

tecnologias e impactos das mudanças nas políticas de telecomunicações, o Capítulo 4 

apresenta mais quatro estudos. O trabalho de Hills (1993) desenvolve uma visão crítica 

sobre a política de privatização difundida pelo Banco Mundial. O trabalho de Zuboff 

(1988) analisa o impacto da informatização sobre o mundo do trabalho, mostrando a sua 

dualidade, e chamando atenção para aspectos positivos, como a necessidade de 

flexibilização organizacional que ela acarreta e para os requisitos educacionais impostos 

pela informatização. Outro estudo analisa o impacto dos aumentos de tarifas 

prognosticados pela AT&T, na fase anterior ao desmembramento. Os dados apresentados 

revelam que a preocupação sobre o impacto do aumento das tarifas locais, com a 

terminação da política de subsídios cruzados, é justificada, porém, existem alternativas 

para contorná-lo. Em seguida, é apresentado o resultado de uma pesquisa patrocinada pela 

UIT sobre a uso das telecomunicações na saúde pública, mostrando que os beneficios 

econômicos e sociais percebidos pelos médicos entrevistados é muito superior aos custos 

incorridos na implantação dos serviços. O Capítulo 4 finaliza apresentando o resultado de 

um workshop, realizado por um grupo de especialistas internacionais, relatado por 

Maclean (1993), que identifica os impactos das novas redes de telecomunicações sobre a 
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agenda política dos governos. O ponto mais crucial deste relatório, que tem implicações 

com a política brasileira de telecomunicações, é a preocupação com a convergência entre a 

industria de telecomunicações e os serviços de difusão de rádio e TV. O estudo alerta que a 

tendência à concentração da propriedade das novas redes, sob o controle de pequeno 

número de corporações não estatais, é uma questão que deve ser monitorada e avaliada 

pelos governos, face aos danos sociais e políticos que ela pode acarretar. 

A Monitoracão da Política 

A política de telecomunicações brasileira no período de 1985 a 1992 foi 

monitorada no Capítulo 5. Procurou-se identificar como se desenvolveu a agenda do 

governo para o setor de telecomunicações; que mudanças significativas ocorreram na 

política; qual foi a influência dos grupos de pressão e o papel exercido pelos partidos 

políticos representados no Congresso Nacional; e, finalmente, como foi o processo de 

introdução das novas tecnologias no Brasil: a telefonia celular, a TV a cabo e os impactos 

do lançamento dos satélites brasileiros BRASILSAT. 

A pesqUIsa revelou mudanças importantes introduzidas na formação da 

agenda, mostrando que o foco da política se deslocou do binômio segurança

desenvolvimento para o binômio privatização-deregulamentação. Durante esta fase de 

reestruturação, os grupos sociais sofreram impactos diferenciados. Perderam os assinantes 

dos serviços pelo atraso no lançamento de novos serviços como a telefonia celular devido a 

querela judicial que se desenvolveu para barrar o lançamento do serviço pelas empresas 

telefônicas. Perderam os trabalhadores das empresas operadoras por terem estas sido 

classificadas na vala comum da ineficiência que caracteriza grande parte do setor público 

brasileiro, mas as mudanças verificadas continuam a beneficiar, ainda com maior 

intensidade, o maior grupo empresarial privado de comunicações do Brasil. 
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A influência desse grupo sobre a formação da agenda política, não só do 

setor de telecomunicações, mas, da própria agenda da Presidência da República, se 

exacerbou durante o processo de transição democrática. Como salientou Amaral (1986), a 

Rede Globo de Televisão se tomou, praticamente, a rede oficial do governo. A aquisição 

do controle da NEC do Brasil, suas associações para fornecer os equipamentos e explorar a 

telefonia celular, o serviço de telemensagens (paging), os serviço de TV por assinatura, a 

cabo, por satélite e por retransmissão em FM, e a abertura à exploração dos diversos 

serviços de informação abertos pela propriedade da infraestrutura composta pelas redes 

metropolitanas de cabodifusão, tomarão o poder desse grupo cada vez mais preocupante e 

incontrolável pelo governo brasileiro. Este domínio progressivo e simultâneo da indústria, 

da infraestrutura e da produção de mensagens, de acordo com o prognóstico realizado por 

MacLean (1993), representa uma séria ameaça para a instituição da democracia no Brasil. 

Os Impactos e Aplicacões nas Áreas Sociais 

O foco do Capítulo 6 foi o o reflexo do desenvolvimento da infraestrutura de 

telecomunicações e da difusão das tecnologias de informação nas áreas de Educação e 

Cultura, Saúde e Previdência. A pesquisa revelou impactos pouco significativos na 

Educação. Experiências pioneiras, como o Projeto SAClIEXERN, conforme analisaram 

Nettleton & Mcanny (1989), não vingaram, embora as promessas sobre a aplicação das 

facilidades disponíveis com os lançamento dos satétlites BRASILSA T I e 11 fossem 

constantes nos discursos das autoridades do governo. Para os referidos autores, as 

aplicações dos satélites nas áreas sociais foram bloqueadas por três fatores (1) a falta de 

informações ao topo da sua burocracia dos ministérios sociais sobre a fronteira do 

desenvolvimento tecnológico; (2) o viés anti-tecnológico dos profissionais; e, (3) a 

precariedade dos orçamentos dos mesmos ministérios. 
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Algum avanço reflexo das políticas de telecomunicações na Previdência foi 

detetado na pesquisa de campo, no entanto, os impactos diretos sobre clientela dos serviços 

não foram avaliados, mas, a julgar pelos problemas estampados diariamente nas páginas 

dos jornais, ainda existe uma imensa carência de informatização nesta área. Impactos 

positivos, indiretamente avaliados, sobre a clientela dos serviços da Previdência foram 

também revelados: (1) eliminação das filas para recebimento de beneficios pela 

disseminação do uso de cartões magnéticos; (2) diminuição no tempo médio de concessão 

de beneficios; e, (3) melhoria no acesso do cidadão às informações contidas nos bancos de 

dados da Previdência. 

Na área da saúde foi constatado uma melhoria significativa na 

disponibilidade de informações e acesso aos dados contidos nos arquivos do DATASUS, 

gerando condições promissoras para aumentar a descentralização da gestão; e, também a 

difusão de experiências locais de informatização, visando a melhoraria do acesso da 

população aos serviços médicos. 

Perceber corno e porque o setor privado captura mais rapidamente as 

facilidades de telecomunicações e informática é uma sugestão para pesquisas futuras que, 

certamente, revelarão ensinamentos úteis para melhorar a articulação entre as políticas de 

telecomunicações e de saúde, derrubando muitos preconceitos. Embora não tenha sido 

avaliado na pesquisa, parece óbvio que as empresas privadas de assistência médica e de 

previdência fizeram uso muito maior desses recursos. Por que tanta discrepância? 

2. CONCLUSÕES 

O desenvolvimento das telecomunicações foi o mais forte indutor da 

modernização da sociedade brasileira. A crescente disponibilidade dos serviços suportou a 

mudança da Capital do país, possibilitou a centralização do Estado operada pela reforma 

instituída pelo Decreto-Lei n º 200, a melhoria na gerência do caos previdenciário, a 
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construção de uma identidade nacional (mesmo que enviesada pelo virtual monopólio da 

mídia), e influiu fortemente no perfil concentrador da renda nacional. 

Em apenas dez anos após a criação da TELEBRÁS, o número de linhas 

telefônicas foi quadruplicado, como foi mostrado na Tabela 5.3. Todos os municípios 

brasileiros foram interligados ao SBT em 1985. Um grave problema da política, porém, foi 

a qualidade do atendimento às populações rurais e da periferia dos centros urbanos. Um 

ciclo de restruturação da política ocorreu na Nova República, quando foram lançados dois 

programas para atender a essas demandas, porém, dado a intensidade e permanência das 

restrições macroeconômicas, a pressão exercida pela a emergência da informatização do 

setor moderno da economia brasileira, não foi possível atingir plenamente os objetivos 

nestes dois programas, resta aí um grave compromisso social para as futuras 

administrações. 

Independente dos avanços espetaculares alcançados na arquitetura da rede 

básica e na oferta de moderníssimos serviços de transmissão de dados, o Brasil ainda 

possuía, em 1991, um sofrível indicador de universalização do telefone: 8 terminais por 

100 habitantes e, consequentemente, uma baixa taxa de acesso residencial ao serviço 

telefônico: 19% (24%, no meio urbano; e, 2%, no meio rural). Como demonstrou Matos 

(1995), um dos piores obstáculos à melhoria destes indicadores é a disparidade e 

iniquidade da distribuição de renda no país. Segmentando-se os domicílios brasileiros no 

nível de renda mensal de US$ 1000, verifica-se que os segmentos residenciais com renda 

superior e inferior àquele patamar têm taxas de acesso ao serviço telefônico situadas em 

95% e 15%, respectivamente. 3 

3 Nascimento, J. Q .. Sistema Telebrás - Velhos e novos desafios. Revista Telebrasll, 18(104), novJdez. 1993. 
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o número de telefones públicos por mil habitantes é um outro indicador que 

ressalta outro lado iníquo da política brasileira de telecomunicações formulada até 1992. 

No final de 1993, haviam 298,5 mil telefones públicos no Brasil, o que corresponde um 

índice de 1,7 telefones públicos por 1000 habitantes, portanto, um baixo índice, 

comparado ao dos países industrializados (4-6 teI. pub./lOOO hab.).4 

A política de estabilização monetária executada pelo governo travou a 

correção das tarifas telefônicas, um vício praticado no período pré-64 e combatido pelos 

governos militares através da política de realismo tarifário. Restrições no orçamento de 

investimento (inclusive a aplicação de recursos próprios), somadas ao desvio de recursos 

do FNT, mais arrocho tarifário: se formou aí um esquema para liquidar e desgastar a 

administração das empresas do SBT. 

A crise da dívida legitimou o controle externo exercido pelo FMI sobre as 

contas públicas e o déficit orçamentário. O arrocho tarifário no setor de telecomunicações, 

no entanto, não correspondeu ao impacto real sobre a inflação, afinal, como salienta o 

relatório do Banco Mundial (1993): 

" A experiência com as tarifas brasileiras de telecomunicações durante os anos 
80 exemplifica a dificuldade de colocar um isolador entre as empresas públicas e 
os governos centrais, especialmente durante os períodos de dificuldade 
econômica e restrições orçamentárias [restrições, muitas delas pressionadas pelo 
próprio Banco Mundial e pelo FMI]. Isto também salienta o fato de que o uso 
governamental das empresas públicas como instrumento de estabilização, 
freqüentemente, é desprovido de bases racionais. Somente a tarifa de acesso 
[assinatura] e o preço das fichas telefônicas são incluídas no índice de custo de 
vida, atualmente totalizando 0,24 % (a assinatura representando 0,19 por cento 
e as fichas telefônicas 0,05). Então, todos os argumentos relacionados ao 
impacto de uma política de tarifas telefônicas baseadas no custo não é 
sustentável. " 

a estrutura tarifária brasileira parece estar muito diferenCiada com relação às 
políticas de preços adotadas por outros países. As atuais políticas de preço 

• Vide Almeida (1994, p. 263) 
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mantêm um regime irrealístico, sem equidade e ineficiente no qual certos grupos 
de consumidores são subsidiados por meios não relacionados a metas sociais 
racionais. " (p. 44) 

A estrutura tarifária brasileira ao manter muito baixas as tarifas de assinatura 

(US$ 0,61), de transmissão de sinais de rádio e TV e as de formação de redes privadas de 

comunicação e, consequentemente, subsidiadas pelas tarifas interurbanas e internacionais, 

repassava os subsídios apenas para a pequena parcela da população assinante do serviço 

telefônico. Dado a inexistência de esquemas abrangentes de financiamento, a expansão do 

atendimento à grande parcela da população foi limitada pela alta tarifa de instalação (US$ 

1500, para telefones residenciais; e, US$ 2500, para telefones comerciais). Como as 

empresas repassam os custos dos serviços telefônicos para os consumidores, verifica-se 

então que, em última instância, quem arcava com os custos desse subsídio era a grande 

maioria da população. 

Uma explicação que resta, senão o desmonte institucional calculado do setor 

produtivo estatal, uma hipótese não facilmente descartável, face o reaganismo e tacherismo 

dos anos 80, é a contenção dos gastos públicos. De que forma? O governo gasta com 

salários, materiais e serviços. Como principal acionista do setor de serviços públicos, ele 

arrochou as tarifas, intencionalmente, em seu próprio beneficio, reduzindo suas despesas 

de curto prazo. 

Quem mais ganhou, quem mais perdeu? Ganharam os setores que usam os 

serviços subsidiados de telecomunicações intensivamente: os bancos e as empresas de 

radiodifusão e, principalmente, a TV. 

Quem perdeu? Primeiro, o país, que se viu frustrado em não possuir a infra-

estrutura mais adequada para os desafios que deverão ser enfrentados nos anos 90. 

Segundo, a grande parcela da população que não possui telefone. Como foi mencionado 
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anterionnente, restou ao sistema Telebrás aumentar as tarifas interurbanas, internacionais e 

os serviços de transmissão de dados, repassando para as empresas o ônus do desequilíbrio 

tarifário, e estas, por sua vez, repassam os aumentos no custo dos serviços telefônicos para 

os preços e, por conseguinte, para toda a população, e nesse bolo, pagavam mais os que 

não tinham telefone, porque são a grande maioria. 

Qual a lição que ficou dos anos 80? A mais clara é que o governo deve ser 

afastado gradualmente da prestação dos serviços de telecomunicações, e, principalmente 

perder o monopólio da fonnulação da política, que deve ser publicizada por diferentes 

instrumentos de participação, não esquecendo que esse serviço está se tomando cada vez 

mais essencial para todos os cidadãos, por conseguinte, deverão participar da fonnulação 

da política, os diversos segmentos da clientela, e, principalmente, os que ainda não 

dispõem do serviço. Enquanto isso o Grupo Telebrás deverá se voltar, não para os clientes, 

mas para o não-clientes. 

As fonnas de complementaridade com o governo são variadas. Existem 

alternativas para cada gosto ou interesse. A mais radical é privatizar e entregar o 

patrimônio público ao capitalismo internacional, ou a testas de ferro, nos moldes do 

banditismo do final do Século XIX, mas a História não está totalmente apagada, não há 

capital disponível no mercado financeiro para arrematar um patrimônio de US$ 40 bilhões, 

e, a difusão da ética nos negócios, um elemento fundamental para que as empresas 

assumam a gestão de atividades que envolvem o interesse público está apenas 

engatinhando. Outra alternativa são os contratos de gestão, uma solução que muitos 

encaram com reservas, dado o desprendimento necessário para que as autoridades 

governamentais abram mão deste importante instrumento de poder. A alternativa que resta 

é emular a competição, como foi feito nos EUA, Inglaterra e Japão. Lá, porém, foi possível 

simular a competição, numa manobra perfeita para liberar suas gigantescas empresas de 
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telecomunicações para disputar o mercado internacional, dado que o mercado doméstico 

foi saturado pela universalização do serviço telefônico.5 

A última alternativa é privatizar na margem, i. e., manter o monopólio sobre a 

implantação e exploração da infra-estrutura e liberar a competição nos serviços de valor 

adicionado, mas ainda existe uma enorme controvérsia e desconhecimento sobre esse tema 

no país. A experiência regulamentar brasileira na delimitação desse mercado é considerada 

incipiente e enviesada, como foi visto no Capítulo V. Os americanos resolveram bem essa 

questão, porque nos EUA existe uma tradição de debate sobre o interesse público em todas 

as esferas de governo, existe um corpo de especialistas e uma linha de pesquisa sobre 

regulamentação muito consistente nos meios universitários. Isso precisa ser estimulado no 

Brasi1.6 

Num estágio inicial, só com muita má fé não se percebe que a participação 

das empresas do grupo Telebrás é fundamental para o desenvolvimento deste nascente 

setor da economia. Quando o mercado de serviços de informação estiver mais 

desenvolvido, será cada vez mais questionável o seu domínio pelas atuais empresas 

operadoras. Até lá, surgirão novos problemas que demandarão soluções criativas, portanto, 

este campo continuará exigir soluções de complementaridade entre as ações do Estado e do 

mercado. A insistência na polarização, nesse sentido, significa perda de tempo e 

flexibilidade para vencer os desafios impostos pelas mudanças. 

S Como salienta Huber et alli (1993) no Geodesic Network 11, "(tlbe largest new investiments by local telcos today are not in tbeir 

V.S. networks. Tbe best performing Reli stoc:ks are tbose of companies tbat bave made substancial foreign investiments." (p. 

2.77) 

6 Até o final de 1994, nenbum centro universltirio voltado para a dlscussio desse importantissimo tema, muito menos para a 
formaçio pessoal capacitado no país. Enquanto Isso, asslste-se a uma dlscusssio muito incipiente, suportada por argumentos 
multo gerais ecoados pelos meios de comunicaçio, emprestados por lobbistas dos grandes oligopólios e organizações 
multilaterais. 
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Como cada um dos atores enxergam essas alternativas? Os defensores da 

competição argumentam que: (1) os desenvolvimentos tecnológicos eliminaram a 

homogeneidade do antigo serviço telefônico, tomando dificil a administração da 

introdução de novos serviços, sem a introdução de algum mecanismo de mercado; (2) o 

desenvolvimento de tecnologias rivais à transmissão por de fios trançados, como o satélite, 

o cabo coaxial, as microondas e a fibra ótica, enfraqueceram os argumentos que 

sustentavam o monopólio natural, diminuindo a barreira de entrada para novos atores, 

principalmente aqueles ligados aos programas de defesa, devido ao fim da Guerra Fria; (3) 

as monopsônicas relações entre as administrações de telecomunicações e os fabricantes de 

equipamentos induzem fortemente a concentração do oligopólio no setor industrial de TC; 

(4) as mudanças na estratégia das empresas, a globalização, a descentralização industrial e 

o desenvolvimento do setor de serviços, especialmente, o financeiro, tomaram o uso de TC 

intensivo, aumentando muito o seu custo global e, consequentemente, a necessidade de 

controlá-los e a pressão para reduzi-los. 

Os argumentos em prol da competição utilizada pelos grupos e associações 

de empresas usuárias de TC que buscam a redução nos preços e serviços de TC são de três 

naturezas; (1) as ineficiências de alocação inerentes ao monopólio e as políticas 

paternalistas de pessoal oneram as suas contas; (2) a competição visaria, também, anular o 

poder dos sindicatos, fortalecidos pela possibilidade de uma possível interrupção dos 

serviços, face uma greve de trabalhadores, uma situação considerada excessivamente 

critica numa sociedade dependente da informação; (3) a competição forçaria a otimização 

da alocação de investimentos no STB, dado que a maior parte dos investimentos estão 

sendo alocados atualmente no desenvolvimento de serviços sofisticados oferecidos pela 

Embratel, enquanto as companhias locais não dispõem dos equipamentos para implementá

los. 
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Por sua vez, o bloco nacionalista argumenta que uma política de competição 

e privatização indiscriminada do STB é precipitada, face o inexpressivo nível de 

universalização do telefone no Brasil. Não existe nenhuma experiência bem sucedida de 

universalização que não tenha lançado mão do subsídio cruzado.7 No Brasil, se for 

desmontado o esquema de subsídio cruzado, necessário a abertura do mercado para a 

competição, muito provavelmente haverá mais retardamento na meta de universalização, 

porque a competição deverá se concentrar nos mercados mais rentáveis. Mas o ponto focal 

não é este. O propalado fim do subsídio entre serviços, com o aumento da tarifa local, 

poderá significar na prática o subsídio intra-servico. Neste caso, o subsídio que foi 

absorvido por todos esses anos poderá se reverter para aqueles que ainda não tem acesso 

ao serviço. O dilema atual enfrentado pela política de telecomunicações é escolher quem é 

que vai subsidiar o que e para quem. 

Enquanto esse debate no Brasil se alonga durante quase uma década, qual 

tem sido o reflexo prático das pressões e contrapressões no setor de telecomunicações? 

Como foi analisado no Capítulo V, esse jogo de perde-ganha teve desdobramentos 

concretos sobre a gestão do setor: reforma regulamentar, realocação de investimentos, 

mudanças no quadro institucional etc. Qual foi a conseqüência sobre os mecanismos de 

acompanhamento e avaliação das políticas de telecomunicações? 

O ritmo acelerado dos investimentos no início da implantação do STB, a 

absorção da experiência internacional, o profissionalismo e a competência desenvolvida 

ao longo de décadas resultaram na formulação de sistemas de controle econômico 

'Davles (1994) mostra que o subsidio existiu nas três principais quebras tecnológicas. Ocorreu o subsídio do setor público na 
Implantação da telegrafia, com ganhos para o setor financeiro ligado ao comércio de importação e exportação, e para a 
Imprensa; na segunda quebra a telefonia subsidiou por multo tempo a telegrafia; e, finalmente, na terceira quebra, a telefonia 
de longa distincla financiou a telefonia local até que fosse atingida a meta de universalização. Na última quebra, depois da 
digitalização ocorrida na década de 80, a telefonia local está subsidiando os serviços internacionais nos países que atingiram a 
universalização. 
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financeiro sem similares no setor público brasileiro. O sistema de avaliação e controle, 

originalmente desenvolvido na Embratel, migrou para a Telebrás, e, de lá, para a SEST, 

onde foi utilizado para avaliar e controlar as empresas estatais na década de 80. 

Com o advento da Nova República e o conseqüente loteamento dos cargos de 

direção no Sistema Telebrás, ruíram quase todos os mecanismos de controle da Holding. 

Muito embora esse tenha sido o fator determinante para o início do desmantelamento do 

sistema, como foi mencionado no Capítulo V, a autoridade da Holding começou a ser 

comprometida, desde o governo Geisel, quando o FNT foi progressivamente· desviado para 

outras atividades para as quais foi originalmente concebido. Outro fato que diminuiu a 

capacidade de coordenação da Telebrás, foi o controle sistemático de tarifas, custos e 

investimentos imposto pela SEPLAN, durante toda a crise macroeconômica que se 

estendeu ao longo das décadas de 70 e 80. O controle de gastos imposto pela SEPLAN, 

SEST e, depois, pela CCEE deterioraram, ainda mais, tanto a coordenação financeira, 

como a coordenação tecno-operacional do STB, uma vez que, em situações de crises, e nas 

síncopes freqüentes da administração pública brasileira, cortavam-se indiscriminadamente 

despesas de viagens, treinamento técnico e gerencial, e aquisição de novos equipamentos 

de suporte às atividades de escritório. 

Face a incapacidade, tanto do MINICOM, quanto da Telebrás, de coordenar o 

atendimento simultâneo ao serviço telefônico e à demanda por serviços de comunicação de 

dados, intensificada pelo processo de informatização da sociedade brasileira, foi delegada 

para a Embratel e para as empresas operadoras a competência para celebrarem convênios 

para que sejam transferidos os circuitos de transmissão de dados interestaduais para as 

empresas telefônicas estaduais.8 Essa portaria simplesmente formalizou uma disputa, que 

• Portaria n! 515, de 08/11/88. 
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já existia na prática, pela melhor fatia do mercado de telecomunicações, aumentando ainda 

mais a competição dentro do STB e desviando a atenção das operadoras e da Embratel do 

compromisso com a universalização do serviço telefônico. 

o caos no planejamento do serviço de comunicação de dados viria a ocorrer, 

no entanto, logo no primeiro ano do Governo Collor, após a estabanada reforma 

administrativa que extinguiu o MINI COM, com a emissão da Portaria do MINFRA que 

extinguiu o monopólio da Embratel na prestação do serviço de comunicação de dados.9 

Como conseqüência de uma política de desmonte tecno-administrativo, cuidadosamente 

planejada, assistiu-se a duplicações de investimentos em redes de transmissões de dados 

realizados pela EMBRATEL, TELESP, TELEMIG, TELEPAR, TELERJ etc. 

Na área de telefonia, assistiu-se da mesma forma, à competição predatória na 

prestação dos modernos serviços disponíveis após a instalação das centrais digitais. Nem a 

agência central de formulação da política (MINICOM, MINFRA, SNC, dependendo do 

assunto e ocasião), nem tampouco a Telebrás conseguiram coordenar o processo de 

digitalização da rede, seja pela falta de uma política tecnológica consistente que apontasse 

o rumo da modernização, seja pela falha na coordenação dos programas de investimentos, 

provocada por fatores exógenos. Este processo de desmantelamento, no entanto, não 

ocorreu propriamente como resultado da introdução das novas tecnologias, como os 

satélites, as centrais inteligentes, a telefonia celular, a fibra ótica e as redes digitais que 

integram serviços, como insistiram os especialistas contratados pelo Banco Mundial. Para 

o analista tudo se configura como se fosse o resultado de uma política deliberadamente 

conduzida pelas autoridades governamentais, envolvidos por relações de rent-seeking com 

os grupos empresariais interessados na prestação de novos serviços, todos coordenados 

, Portaria n! 882, de 08/11/90. 
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pelos especialistas do Banco Mundial. Nessa articulação, os especialistas municiavam os 

atores com os argumentos já referidos; o Banco impunha políticas restritivas de 

investimentos ao governo federal; os empresários mantinham os temas de seu interesse na 

agenda política, com o auxílio de seus aliados na imprensa e no Congresso Nacional; as 

autoridades governamentais pavimentavam o acesso, via reforma regulamentar e 

paralisação das empresas do STB, pela nomeação de figuras simpáticas à privatização para 

os seus postos dirigentes; e, o grupos internacionais liberavam as verbas para financiar os 

custos políticos da campanha. 

3. RECOMENDAÇÕES 

As dificuldades de fmanciamento, o equívoco na política tarifária e o 

aumento do uso econômico do telefone desviaram o rumo da política do foco na 

universalização. O processo de reformas constitucionais, finalmente, culminou com a 

quebra do monopólio do Estado na prestação dos serviços de telecomunicações, restando 

ainda identificar as áreas de monopólio e competição dos serviços. O desafio que se coloca 

para a formulação da política na atualidade é como coordenar o processo de privatização e 

a deregulamentação de modo a aproveitar a complementaridade entre o setor público e 

privado; nesta fase de transição, para garantir o direito ao acesso à informação, onde a 

prestação do serviço telefônico ainda representa o componente mais essencial. 

A despeito de todas as transformações ocorridas no período analisado, os 

dilemas da política de telecomunicações no Brasil persistem, é do debate destas questões 

entre o Estado e a sociedade brasileira é que deverá surgir as recomendações, ou melhor, 

as diretrizes da política das Telecomunicações no Brasil: (1) Como reorientar as empresas 

para universalizar o telefone nas esmagadora maioria das residências brasileiras com renda 

menor que US$ 1.000, sem deixar de atender os requisitos impostos pela globalização? (2) 
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Como estancar o patrocínio da política de telecomunicações à concentração de renda no 

atual quadro político brasileiro, que perpetua os beneficios aos grupos preferenciais? (3) 

Como auxiliar a reversão do perfil iníquo da distribuição de renda no Brasil, através da 

mobiliação dos recursos já disponíveis na infraestrutura de telecomunicações, sem uma 

política de articulação com os outros setores sociais? 

A universalização do telefone no Brasil só poderá ser atingida se o esquema 

atual de subsídio for desmontado, direcionado-o para financiar terminais para o segmento 

da população não-assinante do serviço. Adicionalmente, arranjos administrativos deverão 

ser montados para diminuir a influência da política local na gestão das empresas 

telefônicas estaduais. Linhas de crédito direto ao consumidor para a compra do terminal, 

financiados pela rede bancária; esquemas de leasing patrocinados pelas empresas 

prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos de telecomunicações; 

implementação de projetos de telefonia celular fixa na periferia e nas zonas rurais; e, 

finalmente, a intensificação do programa de implantação de telefones públicos são 

alternativas recomendadas por diversos analistas para atingir o mesmo objetivo. 

Uma solução viável para estancar o beneficio a grupos preferenciais, 

incrustrados nos aparelhos do Estado passa necessariamente pela democratização do 

acesso aos meios de comunicação e do acesso à informação. A Reforma do Estado deverá 

criar a oportunidade para a instituição de uma agência reguladora, com autonomia e 

independência do Poder Executivo para elaborar regras claras que revertam e previnam a 

concentração das concessões de canais de radio, TV e serviços de telecomunicações. 

Por outro lado, a monitoração da política realizada no Capítulo 5 mostrou que 

foi intensa a articulação do setor de telecomunicações com o setor de rádiodifusão, com o 

setor financeiro e com as grandes empresas do setor moderno da economia. Esse fato 
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explica o alto nível de utilização e, consequentemente, os impactos econômicos e sociais 

daí resultantes. O relato da introdução dos serviços do BRASILSA T corrobora a hipótese 

de que a demanda por serviços intensivos em tecnologia não é espontânea, mas, sim, 

produzida pelos prestadores do serviço e fabricantes dos equipamentos. A extensão e 

polaridade dos impactos nas áreas sociais, como mostra o modelo de Wise (1980), 

apresentado no Capítulo 4, depende de ações políticas de governo. Ações concretas de 

pesquisa e difusão dos ganhos gerenciais e dos beneficios sociais provocados pela 

teconologia de informação é uma estratégia recomendada para melhorar a articulação entre 

o setor de telecomunicações e os demais setores sociais. Perceber como os serviços sociais 

prestados pelo setor público e privado se diferenciam na captura desses beneficios é uma 

linha de pesquisa promissora nessa direção. 
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ANEXOS 



ANEXO I 

PREVISÃO DO IMPACTO DA RESTRUTURAÇÃO DE PREÇOS SOBRE O ACESSO 
TELEFÔNICO RESIDENCIAL NOS EUA (1982). In MOSCA (1986, P.192). 

Aumento no Preço 

Característica Demográfica 100% 200% 

Todos 91.52 88.15 83.69 70.92 

Jovens 85.39 80.12 73.54 56.92 
Negros 86.37 81.38 75.08 58.89 
Rural 88.84 84.59 79.10 64.28 

Moderadamente Pobres 83.81 78.12 71.11 53.93 

Jovens 72.18 64.14 55.22 36.97 
Negros 75.25 67.71 59.12 40.74 
Rural 79.26 72.48 64.50 46.34 

Muito Pobres 79.26 72.52 64.53 46.38 

Jovens 64.99 56.14 46.88 29.56 
Negros 69.21 60.78 51.66 33.69 
Rural 73.85 66.07 57.31 38.96 

Fonte: Household Demographic and Economic Data: V.S., Department of Commerce, Bureau of the 
Census, Money Income of Households in the Vnited States: 1979 (V.S. Govemment Printing 
Office, Washington, D.C.), V.S., Department ofCommerce, Bureau ofthe Census, Household and 
Family Characteristics: March 1980 (V.S. Govemment Printing Office, Washington, D.C). 
Informação sobre tarifa telefônica: A T &T, Market and Service Plans Department, Research Section, 
Market Research Information Systems (MRIS). 
Tabela elaborada por Lewis J. Perl, Vice Presidente Senior, contratado para a AT&T e submetido 
como testemunha no caso V.S. x AT&T (CA n. 74-1698) em 1981, antes do acordo anunciado pelo 
Departamento de Justiça dos EVA, em janeiro de 1982. 
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ANEXO 11 

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÕES 
(1985-1992). 
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Instrumento Agência 

Oec.91149 P.R. 

Oec.91837 P.R. 

Port.091 MINICOM 

Port.095 MINICOM 

Port.294 MINICOM 

Port.313 MINICOM 

Port.317 MINICOM 

Port.335 MINICOM 

Port.062 SOC 

Port.068 SOC 

Port.084 SOC 

Data 

15/03/85 

25/10/85 

05/03/85 

06/03/85 

22/10/85 

01/11/85 

09/11/85 

11/12/85 

08/08/85 

15/08/85 

12/09/85 

-1985-
Descrição 

Estabelece o controle de preços e tarifas pelo Ministério da Fazenda. (O.O.U. 51 DE 
15/03/85, pp. 4711-12) 

Altera regulamento de radiodifusão. (O.O.U. 207, de 29/10/85, p. 15708-10) 

Fixação objetivos quadrienais de desempenho para os concessionários de serviços públicos 
de telecomunicações. (O.O.U. 049, de 13/03/85,4478-9) 

Norma de instalação e manutenção de centrais privativas de comutação telefônica - CPCT. 
(O.O.U. 47, de 08/03/85, p. 4083) 

regulamenta a utilização de circuitos para o Serviço de Radiodifusão Sonora. (O.O.U. 205, 
de 24/10/85) 

Cria o Serviço Público Móvel Rodoviário - TELESTRAOA. (O.O.U. 213, de 06/11/85, p. 
16230) 

Regulamenta a prestação do Serviço TELESTRAOA. (O.O.U. 216, de 11/11/85, pp. 16451-
3) 

Cria o horário de tarifa super-reduzida do Serviço Telefônico Interurbano. (O.O.U. 239, de 
13/12/85,p.18333) 

Tarifa e desconto na prestação do serviço telefônico compartilhado e multi-compartilhado. 
(O.O.U. 166, de 30/08/85, p. 12786) 

Reestrutura tarifa para o aluguel de circuitos privativos locais e lU. (O.O.U. 156, de 
16/08/85, p. 12091-3) 

Fixa percentuais de 90% para repartição de receitas do serviço interurbano entre as EOTs e a 
Embratel. Fixa o percentual de 15% para o serviço telefônico internacional. (0.0. U. 176, de 
13/09/85, pp. 13394-5) 
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-1986-

Instrumento Agência Data Descrição 

Port.03 MINICOM 09/01/86 Libera a instalação de antenas para recepção de sinais de TV via satélite, proíbe repetição, 
retransmissão, reprodução e/ou cessão. (O.O.V. 003, de 09/01/86, p. 732) 

Porto 17 MINICOM 22/01/86 Libera instalação de Estações de Recepção Terrestre de sinais de TV para pessoas jurídicas 
especificadas no regulamento do serviço. (O.O.V. 16, de 23/01/86, p. 1266) 

Port.24 MINICOM 30/01/86 Estabelece regras para repartição de receita de tráfego mútuo nacional e internacional entre 
a EMBRA TEL e as EOTs de forma a unificar a taxa de retomo de investimento (TRI 
única). (O.O.V. 23, de 03/02/86, p. 1898) 

Port.25 MINICOM 30/01/86 Estabelece dois tipos de interface para a Rede Digital de Serviços Integrados (ROSI). 
(O.O.V. 23, de 03/02/86, p. 1898) 

Port.40 MINICOM 20/02/86 Regulamenta o Serviço Especial de Repetição de Sinais de TV, via satélite BRASILSA T. 
(O.O.V. 36, de 24/02/86, p. 2833-5) 

Port.93 MINICOM 09/04/86 Libera a necessidade de aprovação para instalação de centrais privativas de comutação 
telefônica (CPCT). (0.0. V. 36, de 11/04/86, pp. 5315) 

Port.209 MINICOM 06/08/86 Proíbe transferências de linhas telefônicas para terceiros. (O.O.V. 149, de 07/08/86, p. 
11800) 

Port.04 SGC 28/01/86 Introduz o Degrau Oecádigo nas chamadas interlocalidades. (O.O.V. 21, de 30/01/86, p. 
1773) 

Carta CT- TELEBRÁ 05/02/86 Encaminha proposição do serviço CIRANOÃO à Secretaria Geral do Minicom. 
8040/814/697/ S 

86 
-
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Instrumento I Agência 

Port.17 MINICOM 

Resoluções 
210,215,218, 
223,227,228,2 

29,232 

Port.25 

Port.235 

Port.245 

Port.291 

MF 

CIPIMF 

MINICOM 

MINICOM 

MINICOM 

MINICOM 

-1987-

Data Descrição 

22/04/87 Regulamenta percentual de aumento e prazo para reajustes de preços e tarifas. (D.O.U. 74, 
de 23/04/87, p. 5711) 

02/04/87 e 
30/09/87 

30/01/87 

30/09/87 

28/10/87 

26/11/87 

Controle de preços e tarifas para prestação de serviços e fornecimento de equipamentos. 
(D.O.U. 63, de 03/04/87, p. 4821); (D.O.U. 76, de 27/04/87, p. 5927); (D.O.U. 87, de 
13/05/87, p. 7094); (D.O.U. 100, de 01/06/87, p. 8308); (D.O.U. 164, de 28/08/~7, p. 
13854-7); (D.O.U. 164, de 283/08/87, p. 15857-8); (D.O.U. 178, de 18/09/87, p. 1523); 
(D.O.U. 189, de 05/10/87, p. 156298) 

Regulamenta instalação e manutenção de Centrais Privadas de Comutação Telefônica 
(CPCT) (D.O.U. 22, de 03/02/87, p. 1.705-6) 

Regulamenta a prestação do Serviço Especializado de Telefonia por Linha Privativa 
(D.O.U. 187, DE 01/10/87, P. 16.177-8) 

Regulamenta a prestação do serviço público Videotexto (D.O.U. 205, de 29/10/87, p. 
17.882-3) 

Regulamenta os serviços especiais de Radiodifusão de Sons e Imagens (D.O.U. 227, de 
30/11/87, p. 20.335-8) 

171 



-1988-

Instrumento I Agência Data Descrição 

Oec.95.744 P.R. 23/04/88 Regulamenta o Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TV A. (O.O.U. 36, de 
24/02/88, p. 2993-5) 

Oec.96.618 P.R. 

Oec.97.057 P.R. 

Port.054 MINICOM 

Port.088 MINICOM 

Porto 143 MINICOM 

Porto 193 MINICOM 

Port.525 MINICOM 

Porto 103 SGC 

31/08/88 Regulamenta os Serviços Públicos Restritos, incluindo a telefonia móvel e a TV por 
assinatura nesta categoria. (O.O.U. 167, de 31/08/88, p. 16796-7) 

10111/88 Altera os títulos I (Regulamentos dos Serviços de Telecomunicações), 11 (Classificação dos 
Serviços de Telecomunicações e 111 (Definições do Regulamento Geral) do Oec. 52.026, de 
20/05/63 que regulamenta a execução da Lei 4.117, de 27/08/62 (Código Brasileiro de 
Telecomunicações). (O.O.U. 44, de 07/03/88, p. 3626) 

03/03/88 Determina estudo de viabilidade de alternativas para atendimento à prestação do serviço 
especial de repetição de TV através das redes públicas de TC, bem como aos serviços 
auxiliares de radiodifusão e correlatos. (O.O.U. 167, de 31/08/88, p. 16796-7) 

14/04/88 Modifica certificação e homologação e critérios de aquisição de aparelhos telefônicos pelas 
empresas do Sistema Telebrás (O.O.U 71, de 15/04/88, p. 6547). 

21/06/88 Autoriza as pessoas jurídicas indicadas nos Art. 50 e 60 no Regulamento dos Serviços 
Especiais de Repetição e Retransmissão de TV, para retransmitir os sinais de TV (O.O.U. 
116, de 22/06/88, p. 11369.) 

05/08/88 Institui o sistema de radiocomunicação para apoio e segurança dos transportadores 
rodoviários, com a denominação de Serviço Limitado RAOIOESTRAOA (O.O.U. 150, de 
08/08/88, p. 14921). 

08/11/88 Determina que a Embratel transfira, mediante convênio, suas linhas dedicadas estaduais para 
as respectivas EOTs. Reafirma o monopólio da prestação dos serviços de transmissão de 
dados lU (via TRANSOATA e RENPAC) (O.O.U. 213, de 09111/88, p. 21592). 

19/09/88 Cria tarifa diferenciada nos horários de pico de tráfego no Serviço de Telefonia Nacional 
(0.0. U. 180, de 20/09/88, p. 18071). 
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-1989-

Instrumento Agência I Data I Descrição 
I 

Dec.98.334 P.R. 24/10/89 Regulamenta o Artigo 27 da Lei nO 7.773, de 08/06/89, para efeito de ressarcimento fiscal 
às emissoras de rádio e TV referente à divulgação gratuita de propaganda eleitoral, relativas 
às eleições de 15/11/89 (D.O.U. 206, de 27/10/89) 

Port.006 MINICOM 15/01189 Regulamenta o Serviço de radiocomunicação móvel terrestre restrito - Serviço de Telefonia 
Móvel Celular (D.O.U. 15 de 20/01189) 

Port.014 MINICOM 24/02/89 Altera regulamento do Serviço de TV em Circuito Fechado (D.O.U. 46, de 08/03/89, p. 
3584) 

Port.031 MINICOM 03/05/89 Altera cálculo de depreciação de bens e instalações das operadoras dos serviços públicos de 
telecomunicações (D.O.U. 84, de 05/05/89) 

Porto 126 MINICOM 14/08/89 Altera portaria que institui o Telefone Semi-Público (D.O.U 155, de 15/08/89, p. 13899) 

Porto 181 MINICOM 26/09/89 Libera restrição referente ao porte das empresas fornecedoras de produtos para o Sistema 
Telebrás (D.O.U. 186, de 28/09/89) 

Port.250 MINICOM 13/12/89 Regulamenta o Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão - DISTV (TV aCabo). 
(D.O.U. 240, de 15/12/89), pp. 23262-3) 
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-1990-

Instrumento Agência Data Descrição 

Lei 8.028. P.R. 12/04/90 Reforma Administrativa resultante Medida Provisória (MP) nO 150, de 15/03/90. Aprova a 
aglutinação das vinte e sete operadoras do Sistema Telebrás em oito empresas regionais. 
(D.O.U. 71, de 13/04/90, pp. 7.096-101) 

Lei 8.029 P.R. 12/04/90 Extinção e dissolução de órgãos da Administração Pública, resultante da MP nO 151, de 
13/03/90 (D.O.U. 71, de 15/04/90, pp. 7101-03 e D.O.U. 77, de 23/04/90, p.7537) 

Lei 8.030 P.R. 12/04/90 Política de preços e salários resultante da MP nO 154, de 15/03/90 (0.0. U. 71, de 13/04/90, 
p. 7103, D.O.U. 73, de 17/04/90, pp. 7.197-98 e D.O.U. 77, de 23/04/90, pp. 7537) 

Lei 8.031 P.R. 12/04/90 Cria o Programa Nacional de Desestatização, resultante da MP. nO 155, de 15/03/90 
(D.O.U. 71, de 13/04/90, pp.7.103-05 e D.O.U. 74, de 18/04/90, p. 7.261) 

Port.048 MEFP 15/03/90 Fixa as tarifas para os serviços públicos de telecomunicações (D.O.U. 52, de 16/03/90) 
MINFRA 

Port.557 MEFP 20/09/90 Fixa as tarifas para os serviços públicos de telecomunicações (D.O.U. 183, de 21/09/90) 

Port.017 MINICOM 24/01/90 Regula o Serviço Especial de Radiochamada (D.O.U. 18, de 25/01/90, p. 1821-24) 

Port.OOl MINFRA 22/03/90 Constitui GT para aglutinar as EOTs em sete empresas regionais (D.O.U. 57, de 23/03/90, 
p.5926-7) 

Port.060 MINFRA 06/04/90 Libera a transferência de telefones (D.O.U 068, de 09/04/90, p. 6802) 
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Instrumento Agência 

Port.669 MINFRA 

Port.713 MINFRA 

Porto 738 MINFRA 

Port.739 MINFRA 

Port.742 MINFRA 

Port.747 MINFRA 

Port.882 MINFRA 

Port.883 MINFRA 

Porto 884 e MINFRA 
886 e 908 

Port.002 SNC 

Data I 
31/05/90 

04/07/90 

31/07/90 

31/07/90 

07/08/90 

16/08/90 

08/11/90 

08/11/90 

08/11/90 

04/05/90 

-1990- (Cont.) 
Descrição 

Determina que a ECT e a TELEBRAS implementem o "Programa de Atendimento 
Integrado ao Cidadão" (D.O.U. 105, de 01/06/90, p. 10516) 

Autoriza a EMBRA TEL contratar os Sistema de Tratamento de Mensagem com padrão 
internacional X-400 (D.O.U. 128, de 05/07/90, p. 12953) 

Revoga Portaria nO 55, de 25/01/74 que estabelecia para a publicidade o tempo máximo de 
25% da programação das emissoras de radiodifusão (D.O.U. 147, de 01/08/90, p. 14668) 

Libera a vigilância do conteúdo da programação de radiodifusão (D.O.U. 147, de 01/08/90, 
p. 14668, republicada no D.O.U. 217, de 13/11/90, p. 21633) 

Cancela todos os editais para execução do Serviço Especial de Radiochamada (D.O.U. 152, 
de 08/08/90, p. 151030) 

Autoriza à EMBRA TEL contratar o fornecimento de dois satélites de comunicações 
(D.O.U. 159 de 17/08/90) 

Revoga a Porto nO 109, de 25/10/79, com objetivo de eliminar o monopólio da EMBRA TEL 
sobre os serviços de transmissão de dados (D.O.U. 216, DE 12/11/90, p. 21421) 

Inicia processo regulatório para liberalizar o serviço de telefonia celular (D.O.U. 216, DE 
12/11/90, p. 21.241). 

Libera a exploração redes de telefonia comunitária (D.O.U. 217, de 13/11/90, p. 21633 e 
nO 236, de 11/12/90, p. 23847) 

Indica GT para reformular a política industrial do setor de TC (D.O.U. 86, de 07/05/90, p. 
8586) 
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-1990- (Cont.) 

Instrumento Agência Data Descrição 

Port.096 SNC 24/10/90 Altera regulamentação sobre certificação de produtos de TC (D.O.U. 206, de 26/10/90, p. I 

20.489) 

Porto 100 SNC 31/10/90 Inicia processo de regulamentação do Serviço Especial de Radiochamada (0.0. U. 211, de 
05/11/90, p 21006-10) 

Porto 115 SNC 04/12/90 Limita o número máximo de componentes das Diretorias Executivas do Sistema Telebrás 
(D.O.U. 232, de 05/12/90, p. 23407) 

Porto 117 SNC 07/12/90 Regulamenta a habilitação para exploração do Serviço Móvel Celular (D.O.U. 235, de 
10/12/90, p. 23.682-5) 

Porto 119 SNC 10/12/90 Regulamenta a interligação de centrais privadas de comutação telefônica ao Serviço 
Telefônico Público (D.O.U. DE 10/12/90, p. 23.874-5) 
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Instrumento Agência 

MP 295 P.R. 

Oec. XXX P.R. 

Oec.137 P.R. 

Oec.177 P.R. 

Oec.231 P.R. 

Port.076 MINFRA 

Porto 109 MINFRA 

Port.232 MINFRA 

Porto 186 e MINFRA 
241 

Port.003 SNC 

Data 

31/01/91 

01/02/91 

27/05/91 

17/07/91 

16/10/91 

16/04/91 

16/07/91 

23/10/91 

04/09/91 
08/11/91 

07/01/91 

-1991-

Descrição 

Institui nova política de controle de preços e salários (0.0. U. 23-A, de 01/02/90, p. 2.315-
16) 

Cria o Comitê de Controle das Empresas Estatais (O.O.U. 24-ª, de 04/02/91, p. 2.327-8) 

Institui o Programa de Gestão das Empresas Estatais (O.O.U. 101, de 28/05/91, p. 10.029-
30) 

Regulamenta os Serviços Limitados liberando o setor privado para criar grupos de usuários 
para instalar e operar as suas próprias redes de comunicação de dados, de telefones e 
satélites e fornecer serviços a seus afiliados e terceiros (0.0. U. 137, de 18/07/91, p. 
14.209-12) 

Altera a regulamentação dos serviços de radiodifusão, O.O.U. 201, de 17/1 0/91, p. 22697) 

Institui o serviço "Fale com o MINF A" para receber reclamações sobre os serviços 
públicos (O.O.U. 073, DE 17/04/91, p. 7.091) 

Obriga as EOTs realizarem licitações para compra de equipamentos da rede telefônica 
(O.O.U. 138, de 19/07/91, p. 1447-8) 

Reestrutura regulamentação do Serviço Especial de Radiochamada (O.O.U. 232, de 
25/10/91, p. 23.629-32) 

Regulamenta percentual de transmissão de programação não codificada no Serviço 
Especial de TV por Assinatura(O.O.U. 172, de 05/09/91, p. 18.643) e (O.O.U. 218, de 
11/11/91, p. 25.347) 

Regulamenta a instalação dos meios adicionais à rede pública 
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Instrumento 

Port.004 

Port.018 

Port.20 

Port.031 

Porto 111 

Porto 117 

Porto 173 

Porto 179 

Port.01O 

CI COM.4-
024COM.44 

Agência 

SNC 

SNC 

SNC 

SNC 

SNC 

SNC 

SNC 

SNC 

DNSP 

EMBRATE 
L 

Data I 
08/01/91 

29/06/90 

21/01/91 

25/02/91 

08/09/91 

13/08/91 

21/08/91 

27/08/91 

30/09/91 

17/01/91 

-1991- (Cont.) 

Descrição 

Regulamenta a exploração dos Serviços Limitados 

Designa o Departamento Nacional de Fiscalização das Comunicações para assumir funções 
do DENTEL E GEICOM (D.O.U. XXX, de 02/07/90, Parte 11 p. 12.670) 

Critério para autorização de Serviços Limitados - linha dedicada pode ser explorada pelo 
setor privado se interconectar a um grupo "bem definido" de usuários 

Regulamenta o Edital de Habilitação para Exploração do Serviço Móvel Celular (D.O.U. 
038, de 26/02/91, P. 3564-73) 

Cria GT sobre o Serviço Móvel Marítimo para implantar o Sistema Global de Socorro e 
Segurança Marítima (D.O.U. 111, de 12/08/91, p. 16.246) 

Regulamenta a instalação e redes telefônicas em comunidades e condomínios 

Reformula regulamento de certificação de produtos de TC (D.O.U. 162, de 22/08/91, P. 
17254-6) 

Cria GT para elaborar proposta de reformulação da estrutura tarifária dos serviços de TC 
para adequá-la ao processo de desregulamentação em curso no setor (D.O.U. 166, de 
28/08/91, p. 17817) 

Inicia regulamentação do Serviço por Linha Dedicada - Minuta para comentários e 
sugestões (D.O.U. 193, de 04/10/91, p. 21.603-4) 

Plano de ação para iniciar operação do Serviço de Tratamento de Mensagens STM-400. 
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Instrumento 

MP 302 

MP 309 

Dec.687 

Mensagem 

Porto 111 

EMC 

Port.029 

Porto 181, 
182,183 

Porto 191 

Port.202 

Port.362 

Agência 

P.R. 

P.R. 

P.R. 

P.R. 

MTC 

MF/MC 

SNC 

SNC 

SNC 

SNC 

SNC 

-1992-

Data I Descrição 

10/04/92 Reforma ministerial cria Ministério dos Transportes e das Comunicações (D.O.U. 71, de 
13/04/92, p. 4642) 

16/10/92 Reforma ministerial cria Ministério das Comunicações (D.O.U. 200, de 19/10/92, p. 14.613-6) 

25/11/92 Condiciona o reajuste de preços e tarifas à prévia autorização do Presidente da República 
(D.O.U. 227, de 26/11192, p. 16317) 

Aprova política de recuperação de defasagem tarifária (0.0. U. 246, de 23/12/92, p. 17860) 

22/06/92 Aprova Regimento Interno do Ministério dos Transportes e das Comunicações (MTC), 
Secretaria Nacional dos Transportes, Secretaria Nacional de Comunicações (SNC) e Delegacias 
do MTC (D.O.U. 122, de 29/06/92, p. 8.274-8.301) 

22/12/92 

28/01/92 

11/06/92 

23/06/92 

08/07/92 

Expõe política de recuperação de defasagem tarifária 

Prorroga até 01/07/92 prazo para apresentação proposta de restruturação tarifária dos serviços 
de TC definido pela Porto 179, de 28/08/91 (D.O.U. 23, de 03/02/92, p. 1.333) 

Regulamenta Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre/Serviço Móvel Celular. Revoga 
Porto 006, de 16/01/89 (D.O.U. 113, de 15/06/92, p. 7546-52) 

Republica, com alterações, Porto 181 e 182, de 11/06/92, sobre a regulamentação do Serviço 
Móvel Celular (D.O.U. 119, de 24/06/92, p. 8040-45) 

Revoga Porto MINICOM nO 25, de 30/01186. Estabelece prazo de 90 dias para Telebrás 
apresentar especificação da interface da RDSI faixa estreita com a rede pública de 
comunicações (D.O.U. 135, de 16/07/92, p. 9.423) 

02/09/92 Reestrutura GT de Política Industrial de TC (0.0. U. 170, de 03/09/92, p. 12.213-4) 
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-1992- (Cont.) 

Instrumento Agência Data Descrição 

Porto 376 e SNC 15/09/92 Republica, com alterações, regulamento sobre o Serviço Móvel Celular (D.O.U. 179, de 
377 17/09/92, p. 13.031-3) 

Resolução 18 SNP 27/03/92 Determina que EE encaminhem mensalmente à Coordenação de Empresas Estatais (CEST) 
dados da execução do Programa de Dispêndios Globais (PDE) (D.O.U. 67, de 07/04/92, p. 
4.383) 

---
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ANEXO 111 

INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES 
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INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. 

1852 - É criado do Serviço Telegráfico Nacional. 

1877 - A Western and Brazilian Telegraph Company, cuja concessão durou um século, 
estabeleceu as primeira linhas telefônicas no Brasil. 

1881 - O imperador afirmava que as linhas telegráficas e telefônicas "pertenciam ao 
domínio exclusivo do Estado", ditando uma política de centralização das concessões 
dos serviços de telecomunicações. 

1891 - A Constituição, com o federalismo, considera competência do Congresso Nacional 
"legislar sobre o serviço dos Correios e Telégrafos Federais" admitindo a existência 
de Correios e Telégrafos Estaduais. 

1931 - O Presidente Vargas reafirma o poder concedente da União, cujas concessões são 
controladas pelo Ministério da Viação e Obras Públicas. (Decreto 19883 de 
17/04/1931). 

1934 - A Constituição considerava competência privativa da União, explorar ou dar em 
concessão os serviço de telégrafos e rádio difusão, admitia legislação supletiva dos 
Estados. 

1937 - A Constituição mantinha disposição semelhantes. 

1942 - O Decreto Lei 5144 de 29/12/42 mencionava as necessidades de segurança nacional 
para permitir o controle do Governo Federal sobre as concessionárias. 

1946 - A Constituição reservava à União competência para explorar diretamente, ou 
mediante autorização, ou concessão, os serviços de telégrafos, rádio, comunicação, 
radiodifusão e de telefones interestaduais e internacionais. 

1948 - O setor é considerado um "ponto de estrangulamento" pelo relatório da Comissão 
Mista Brasil-Estados Unidos. 

1957 - O Governo cria comissão especial, presidida por Otávio Gouveia de Bulhões e 
composta de cinco membros, entre os quais um militar, para estudar a expansão dos 
serviços telefônicos do Brasil. 

1959 - O Relatório da Comissão Especial identifica problemas na área institucional e na 
situação financeira das concessionárias e propõe a criação de um Grupo de Trabalho 
para implantar as soluções propostas. Pouco depois, é promulgada a lei 3683 de 
09/12/59, que concedia isenção dos impostos de importação e de consumo para 
empresas fabricantes de centrais telefônicas. (Presidência da Republica, 1959) 

1960 - Está feita a primeira menção oficial de formação de uma empresa pública do setor 
(Conjuntura Econômica, 1972). É fundada a Companhia Rio Grandense de 
Telecomunicações, sociedade de economia mista que recebia concessão do Governo 
Estadual para explorar os serviços locais. 
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1961 - O Decreto 50666 de 30/05/1961, cria o Conselho Nacional de Telecomunicações, 
ligado diretamente à Presidência da República, para assessorá-la na formulação da 
Política de Telecomunicações, devendo apresentar um anteprojeto do Código 
Nacional de Telecomunicações. 

1962 - Houve a encampação da Companhia Telefônica Nacional (lTT) em fevereiro pelo 
Governador do Rio Grande do Sul. Em 31 de março o Governo Federal interveio na 
CTB através do Conselho de Segurança Nacional. Pelo exposto no Decreto 640 de 
02/03/1962, o governo considera o setor de telecomunicações "indústria básica de 
interesse para o fomento econômico do país e de relevante significação para a 
segurança nacional" e autoriza o BNDE fixar prioridade para o seu financiamento. 
O Decreto 790 de 27/03/1962, em resposta à encampação da CTN, obrigava que 
toda medida de desmembramento de bens ou patrimônio de qualquer concessionária 
de serviço de telecomunicações, que funcionasse em mais de um estado, só se 
efetivaria após prévia audiência do Ministério da Viação e Obra Pública, e parecer 
do V Conselho de Segurança Nacional. Criava tarifa especial para as ligações 
interurbanas para formação de um fundo no BNDE (Lafer, 1970). A Lei 4117 de 
17/12/62, cria o Código Brasileiro de Telecomunicações instituindo o Sistema 
Nacional de Telecomunicações, o Conselho Nacional de Telecomunicações 
(CONTEL), o Fundo Nacional de Telecomunicações e prevê a criação da 
EMBRATEL. 

1963 - O Decreto 52859 de 11/11/63, aprova o Plano Nacional de Telecomunicações 
elaborado pelo CONTEL. O Decreto 52444, de 04/09/63, nomeia a comissão para 
estudar a criação e organização da EMBRA TEL. 

1965 - Decreto de 16/09/65, cria a EMBRA TEL. 

1967 - É criada a Fundação TV Educativa (Lei n. 5.198, de 03/0111967); o decreto-lei 162 
de 13/02/1967, transfere para a União a competência de concessão da exploração 
dos serviços telefônicos sob a jurisdição dos estados e municípios. O decreto-lei 200 
de 25/2/1967, cria o Ministério das Comunicações e transforma o CONTEL num 
órgão consultivo sob a Presidência do Secretário Geral do Ministério das 
Comunicações. 

1969 - Decreto-Lei n. 480, de 28/02/1969, isenta as emissoras de rádio e televisão do 
imposto de importação. Criação da ECT (Decreto-Lei n. 509, de 20/03/1969). Lei n. 
5.379, de 15/12/1967, aprova o Plano de Alfabetização e educação continuada de 
adolescentes e adultos. 

1972 - A Lei 5792 de 11/05/1972, institui a política de exploração de serviços de 
telecomunicações, autoriza o Poder Executivo . a constituir a TELEBRÁS, 
transferindo-lhe o FNT. A Portaria 329 de 11/05/1972, do Ministério das 
Comunicações encarrega sua Secretaria Geral para escolher uma empresa de 
Telefonia, por Estado, para explorar os serviços de telefonia. A EMBRA TEL 
termina a implantação do Sistema Básico de Microondas que interliga todos os 
estados e territórios. Lei n. 5.785, de 23/6/72, prorroga o prazo as concessões e 
permissões dos serviços de radiodifusão sonora por mais 10 (dez) anos. 
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1973 - A EMBRA TEL se torna a única operadora de serviços de telecomunicações 
internacionais pela extinção do prazo de concessão (100 anos) da Western. e 
inaugura o cabo submarino Brasil-Canárias (BRACAN 1). Lei n. 5988, de 
14/12/1973, regula os direitos autorais. 

1975 - Portaria 102 e 661 do MINI COM instituem a política industrial do setor de 
telecomunicação. EMBRA TEL inaugura a estação Tanguá 11 do satélite INTELSA T 
e lança o Serviço DDI. Lei n. 6.301, de 15/12175,institui a política de exploração de 
serviço de radiodifusão de emissoras oficiais e autoriza o Poder Executivo a 
constituir a RADIOBRÁS. 

1977 - É criado o CPqD da TELEBRÁS para continuar o desenvolvimento do projeto de 
centrais CPA, iniciado pela FDTE da USP. Criação da RADIOBRÁS. 

1978 - Portaria 662 do MINI COM Reestrutura a política de compras da TELEBRÁS, 
obrigando as empresas estrangeiras, fornecedoras de equipamentos de TC, se 
associarem com grupos nacionais. Formam-se as empresas nacionais Equitel 
(Siemens e Hering), a MateI (Monteiro Aranha, Atlântica Boavista e Ericsson) e a 
NEC do Brasil (Brasilinvest e NEC). 

1980 - Inaugurado o cabo submarino Brasil - Estados Unidos (BRUS). EMBRATEL lança 
o Serviço TRANSDATA. 

1982 - EMBRA TEL inaugura o cabo submarino (Brasil - Europa) Atlantis e contrata o 
fornecimento e lançamento dos satélites BRASILSA T I e 11. 

1984 - É lançado o Serviço RENPAC da EMBRATEL. 

1985 - É lançado o satélite BRASILSA T I. 

1986 - Lançamento do BRASILSA T 11. 
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ANEXO IV 

LEI NQ 4419, DE 29 DE SETEMBRO DE 1964 
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LEI NO 4.419, DE 29 DE SETEMBRO DE 1964.1 

Isenta de imposto de importação e de consumo, equipamento e acessório 

de uma estação transmissora de televisão e máquinas gravadoras (video tape) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 Q É concedida isenção de imposto de importação e de consumo para 

equipamento e acessórios de uma estação transmissora de televisão e máquinas gravadoras 

(video tape), destinado à Rádio Globo S.A. e cobertos pelo PA-64 - l.268 - Prot. l.237, que 

altera a licença DG-60-7.484-l85.056, pela licença de importação DG-64-2.189 - 2.054, 

pelo certificado de cobertura cambial, bem como pela licença a ser emitida pela Carteira de 

Comércio Exterior cobrindo a importação correspondente a US$ 85,216.40 "F.O.B." 

Art. 2Q A isenção concedida não abrange o material com similar nacional 

devidamente registrado, nem a taxa de despacho aduaneiro. 

Art. 3Q Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

H. CASTELLO BRANCO 

1 Publicada no DOU de 1-10-64. 
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ANEXO V 

POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES (1980-1992). 
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POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES (1980-1992). 

As Missões e Objetivos do Ministério das Comunicações estabelecidos em lei 

podem ser classificados em nove temas: 

(1) Formular da Política do Sistema Nacional de Telecomunicações; 
(2) Promover a implantação dos meios de comunicação com vista à plena 

integração do território nacional e à segurança nacional; 
(3) Promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com vista à 

capacitação tecnológica; 
(4) Promover aformação de recursos humanos para o setor; 
(5) Acompanhar o atendimento da demanda de comunicações exigida pela 

economia do país; 
(6) Aferir a eficiência operacional do serviço de telecomunicações em todos os 

níveis; 
(7) Buscar a compatibilização do setor industrial com a expansão dos serviços; 
(8) Apoiar a indústria nacional de comunicações; 
(9) Contribuir para a atualização e complementação da legislação setorial. 2 

Como pode ser observado é um Ministério eminentemente técnico, inserido 

no Sistema de Segurança Nacional e distante das questões sociais. Não obstante, pelo 

menos desde o 111 PND (1980-1985), objetivos sociais são explicitamente formulados. As 

principais orientações, ou objetivos para o setor de comunicações são: 

"Telecomunicacão: 
- dar prioridade ao atendimento de demandas específicas de caráter social: 

usuários residenciais de baixo tráfego, áreas urbanas periféricas e 
comunidades rurais, preferencialmente através de unidades de uso público; 

- praticar política tarifária compatível com a necessidade de expansão do setor, 
com o aumento de sua eficiência operacional e com os objetivos e orientações 
da política antiinflacionária adotada; e 

- conceder preferência à implantação de infra-estrutura de comunicações nos 
conjuntos habitacionais financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação. 

2 Vide Decretos D. 62.236, de 08/02/68; 74.753, de 23/10n4; 78.023, de 12/07n6; e, 84.206, de 13/11n9. 
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Servicos postais e de telegramas: 
A orientação básica é atender ao crescimento da demanda, conforme padrões 

de qualidade aceitáveis. Para tal, dar-se-á preferência: 

- à expansão da base fisica das redes postal e telegráfica, para propiciar a 
extensão da distribuição regular a maior número de cidades e às áreas rurais; 

- ao treinamento e reciclagem dos recursos humanos, visando a menores custos 
e a maior eficiência da prestação de serviços; e 

- à implantação da triagem automática nos pontos de maior concentração de 
tráfego e à melhoria nos centros de triagem manual. 

Radiodifusão: 
A diretriz fundamental é estimular a formação e consolidação de redes 

nacionais privadas para apoiar a integração nacional, inclusive no tocante à 
interiorização da televisão. observada a diretriz de preservação e valorização 
das tradições e manifestações culturais das regiões do País." (BRASIL. lU 
Plano Nacional de Desenvolvimento - PND, pp. 59-60) 

Como foi visto no Capítulo 1, a política de telecomunicações formalizada no I 

PND da Nova República (1986-1989) pode ser decomposta em três objetivos: 

H_ Privilegiar o acesso do segmento mais numeroso e carente da sociedade aos 
serviços básicos e atender à demanda do segmento economicamente mais 
avançado nos demais serviços; 

- Consolidar a indústria de equipamentos e sistemas de comunicações, visando suprir 
a demanda interna e mantendo, ao mesmo tempo, os centros de decisões sob 
controle nacional; 

- Incentivar a capacitação tecnológica do país com o propósito de dominar a 
tecnologia de suporte necessária à operação do sistema. " 
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o I PND-NR (1986-1989) estabeleceu três políticas que englobam as 
seguintes estratégias: 

Política de Servicos 

"- Manutenção e melhoria dos atuais padrões de prestação de serviços, de forma a 
corresponder às necessidades crescentes da sociedade brasileira; 

- Interiorização, com objetivo de atender à prioridade política do governo no setor de 
alimentos, de expansão da fronteira agrícola, bem como fixação do homem no 
campo; 

- Democratização, beneficiando as camadas menos favorecidas da sociedade com a 
instalação de terminais de uso público; 

Política Tecnológica 

Redução da defasagem tecnológica hoje existente entre o Brasil e os países 
desenvolvidos, através da ampliação de recursos humanos e financeiros aplicados 
às atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia; 

- Criação de infra-estrutura de informática adequada à prestação de serviços 
públicos, de comunicação de textos e dados, e interligação de computadores; 

Política Industrial 

A política industrial para o setor de telecomunicações foi implantada a partir 
da Portaria 622/78 com os seguintes objetivos: 

- fabricação no país de todos os insumos necessários ao sistema nacional de 
telecomunicações, por indústrias controladas por capitais brasileiros ou de capital 
integralmente brasileiro; 

- maximização do índice de nacionalização desses insumos; 

- efetiva incorporação da tecnologia dos produtos e equipamentos fabricados 
localmente, com apoio em tecnologia externa, bem como desenvolvimento, no País, 
da tecnologia de produtos necessários ao Sistema Nacional de Telecomunicações . .. 
Magalhães (1986, p. 27). 
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A "política" de comunicações no Governo Collor foi formulada em maio de 

1990, por um grupo formados por técnicos do setor público e privado, "auxiliados" por um 

consultor do Banco Mundial. 3 

"- Instituição da Secretaria de Comunicações com base em departamentos 
separados de Serviços Públicos e Privados; 

- Mudança no modelo de participação do Estado no Setor, iniciado pela 
regionalização do Sistema Telebrás; 

- Desregulamentação e liberalização dos Serviços Privados; 

- Eliminação das distorções na estrutura tarifária; 

- Descentralização administrativa e estímulo à iniciativa gerencial inata estatais 
pelo fato de serem empresas. " (Bruce, 1991, p. 7) 

Na gestão do Ministro Affonso Camargo, portanto, em plena manobra de 

recriação de antigos ministérios para cooptar parlamentares e isentar o ex-presidente 

Collor do impeachment, as políticas de liberalização, desregulamentação e desmonte do 

setor continuam a ser enfatizadas: 

"- mudança do modelo de participação do Estado no Setor, dentro de um plano global 
de capitalização das empresas do Sistema Telebrás por via acionária, ressaltando 
a necessidade de eliminação do instituto do auto financiamento e de estímulo à 
transferência à iniciativa privada da exploração dos serviços periféricos 
(videotexto, telefonia móvel, etc.) com apoio no sistema público de 
telecomunicações; (?) 

- modernização do Sistema, considerando "inadmissível que o Estado não faça, nem 
permita que sefaça", em prejuízo de atividades econômicas e sociais relevantes (?) 

- revisão tarifária de modo a permitir taxa de remuneração suficiente para assegurar 
a saúde econômico-jinanceira das empresas ... 

- adoção de programa emergencial para solucionar o congestionamento do sistema 
público de telecomunicações e assegurar prioridade ao atendimento da demanda 
reprimida ... 

- criação de novos serviços postais ... 

3 Vide Bruee(I991, p. 7). 
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- revisão dos incisos X e XI do Art. 21 da Constituição Federal como forma de 
reduzir, onde indicado, a participação do Estado no Setor. " (Camargo, 1992, pp. 
32-3) 

Ainda mais liberais são os objetivos buscados pelas políticas de liberalização 

e desregulamentação: 

"- remoção dos impedimentos regulamentares originados em procedimentos que 
refletem políticas praticadas ao longo de sucessivos governos mas sem 'status' 
de obrigação legal e que, portanto, podem ser removidos no âmbito do próprio 
Poder Executivo; 

- remoção de impedimentos culturais que têm sua origem na velha cultura do 
setor, de não abrir precedentes que pudessem ferir a política oficial de 
preservação do monopólio estatal; (?) 

- remoção dos impedimentos legais, que na realidade são apenas os decorrentes 
da restrição constitucional de obrigatoriedade da exploração dos serviços 
públicos de telecomunicações exclusivamente por empresas estatais. "(grifo 
acrescentado pelo autor) (op. cit., p. 34). 
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ANEXO VI 

LISTA DE PESSOAS ENTREVISTADAS 
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PESSOAS ENTREVISTADAS 

ALMIR COUTO - Assessor Diretoria de Operações, DATAPREV, 07/12/94. 

AMÂNCIO PULCHÉRIO DOS REIS - Assessor Diretoria Financeira, EMBRA TEL, 
23/12/94. 

ANA DAIL - Sub-Coordenadoria do Seguro Social, INSS, 20/12/94. 

ANA LUCIA CARVALHO e LUCIA VILARINHO - Projeto Telecurso Ano 2000, 
Fundação Roberto Marinho, 27/03/95. 

ANTONIO ALBINO CANELAS RUBIN - Professor, Faculdade de Comunicação, 
UFBA, 04/09/94. 

CARLOS ARTUR PIMENTEL - Assistente Diretoria Operações, DATAPREVE, 
07/12/94. 

CLÁUDIO CONTADOR - Professor, COPPEADIUFRJ, 17/08/94. 

JORGE PEDRO DALLEDONNE DE BARROS - Assessor da Presidência, EMBRA TEL, 
15/08/94. 

DANIEL KOSLOWSKY HERZ - Diretor de Relações Institucionais, FENAJ, 06/09/94. 

EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA - Ex-Presidente do CONTEL; Ex-Presidente da 
TELEBRÁS; Ex-Ministro das Comunicações - 29/08/94, 12/09/94 e 16/10/94. 

FRANCISCO LOIS GONZALES - Gerente de Treinamento, DATASUSIFNS, 28/03/95. 

EZEQUIEL PINTO DIAS - Assistente da Superintendência, DATASUSIFNS, 28/03/95. 

GENNYSON CASTRO AZEVEDO - Secretário Executivo, TELEBRASIL, 08/08/94. 

HELENA SIMI SALES - Coordenadoria do Seguro Social do INSS, 02/01195. 

JOÃO LUIS V AN TILBURG, Professor, Deartamento de Comunicação, PUC-RIO, 
04/10/94. 

JORGE SANTOS - Diretor da Associação dos Empregados da EMBRA TEL, 22/08/94. 

LUIS FELIPE DE ABREU - Chefe do Departamento de Marketing e Comunicação, 
EMBRA TEL, 18/08/94. 
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MARCOS A. MURUCI - Gerente da Divisão de Bancos Gerenciais e Estratégicos, 
DATAPREV, 13/12/94. 

MARCOS DANTAS - Consultor, 25/10/94. 

ORLANDO GUILLHON - Forum Nacional pela Democratização da Comunicação, 
Comitê Rio de Janeiro, 16/08/94. 

PAULO EDUARDO GOMES - Diretor, FITTEL, 16/09/94. 

PAULO RAJ - Assistente do Diretor de Administração, EMBRATEL, 23/03/95. 

SAMPAIO - Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 
EMBRA TEL, 16/08/94. 

SÉRGIO DE M. BORDEAUX REGO - Assessor do Diretor de Desenvolvimento, 
EMBRA TEL, 08/08/94. 
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