
Licitação para 3G sai em um ano
Atual presidente da Anatel, Elifas Gurgel, garante que licitação da tecnologia sai do papel até 2006

tel teria a incumbência de regulamentar
essa nova modalidade. Como está a aná-
lise desse caso?
GURGEL |P ministro ainda está trabalhan-
do com as operadoras para fechar a propos-
ta. Sem dúvida nenhuma, o telefone social é
uma iniciativa à qual devemos dar todo o
apoio. Hoje, a Anatel participa desse proces-
so junto com o ministério e as operadoras,
desenhando o modelo que vai ser mais uma
alternativa para a camada da sociedade sem
acesso ao telefone fixo.

CW | Uma das críticas ao modelo do ser-
viço de telefonia fixa implantado no Bra-
sil é o baixo nível de competição na tele-
fonia residencial. O que a Anatel tem fei-
to para tentar reverter esse cenário?
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presidente da Agência Nacional de
Telecomunicações, Elifas Gurgel,
cujo mandato se encerra no dia

quatro de novembro, continua trabalhando
normalmente, mas já faz campanha para
permanecer no cargo. Atualmente, ele con-
corre com Antônio Domingos Bedran (pro-
curador da agência) e com Jarbas Valente,
responsável pela Superintendência de Ser-
viços Privados do órgão.

Enquanto isso, os técnicos da agência
continuam com a elaboração dos novos
contratos de concessão da telefonia fixa - e
ressalta que um atraso no processo será pre-
judicial para a sociedade.

Para 2006, Elifas Gurgel diz que preten-
de permanecer na agência e lutar para que
o governo libere mais recursos do orçamen-
to para viabilizar a fiscalização no setor de
telecomunicações.

COMPUTERWORLD | Como está o cro-
nograma para a renovação dos contratos
de concessão da telefonia fixa?
ELIFAS GURGEL | Apesar de algumas di-
ficuldades, como o contingenciamento do
orçamento da agência, trabalhamos o pro-
cesso como prioridade, o que eliminou os
atrasos. Alguns regulamentos já foram emi-
tidos e outros estão em consulta pública.

C W | Quais os regulamentos já concluí-
dos e quais os que ainda estão em proces-
so de conclusão?
GURGEL | Em consulta pública está o fator

"A demanda da sociedade contra a
assinatura básica é muito grande. O
telefone social é uma resposta a isso 11

X, elemento que fará parte da fórmula do
reajuste de tarifa, além dos regulamentos de
conversão de pulso para minuto e tarifação.
O regulamento do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC) passou pela consulta pú-
blica e agora está em consolidação. O regu-
lamento do Acesso Individual Classe Espe-
cial (AICE) também já passou pela consulta
pública e deverá ser consolidado em breve,
bem como o regulamento de remuneração
de rede. Já o regulamento geral de interco-
nexão foi consolidado e publicado. O último
a ir para consulta pública foi o índice do Se-
tor de Telecomunicações (IST), que será o ba-
lizador do reajuste das tarifas de telecomu-
nicações nos novos contratos.

CW | Algum regulamento deverá atrasar?
GURGEL | Há outras regras, que deverão ser
concluídas até o fim do ano como o Plano
Geral de Metas de Competição, portabilida-
de numérica, revenda e fator de produtivida-
de otimizada. De qualquer forma, não que-
remos atrasos. A agência está empenhando
todos os esforços para assinar esses contra-
tos até 10 de dezembro.

CW | Recentemente o ministro das Comu-
nicações, Hélio Costa, anunciou a criação
do Telefone Social e afirmou que a Ana-

GURGEL Nós admitimos que a competi-
ção nessa modalidade é realmente pequena,
mas estamos trabalhando para reverter o
quadro. Uma das ações é a implantação da
portabilidade numérica, que possibilitará
que o cidadão venha a trocar de operadora,
mantendo o mesmo número. Outra ação é o
incentivo à criação de novos planos na tele-
fonia fixa, como o pré-pago, por exemplo.
Também estamos trabalhando na redução
dos valores das tarifas de interconexão e es-
tabelecemos medidas de desagregação de
rede. Em breve concluiremos o formato do
Plano Geral de Metas de Competição. Além
disso, a agência, quando emite um regula-
mento, busca a assimetria regulatória para
permitir que as operadoras pequenas pos-
sam entrar no mercado.
CW Durante esse ano o setor de radio-

difusão manifestou, em diversas oportu-
nidades, preocupação com a convergên-
cia, especialmente no que se refere à
transmissão de imagem por meio da tele-
fonia móvel. Qual a opinião da Anatel a
respeito desse tema?
GURGEL | Inegavelmente estamos diante
de um novo paradigma. O telefone celular
hoje é digital e como tal, transmissão de voz,
dados e imagem é questão de bytes. A regu-
lamentação não proíbe a transmissão de

imagens por meio da rede móvel celular. En-
tretanto, eu entendo a preocupação do se-
tor. Já conversei com os dirigentes das em-
presas de radiodifusão e relatei que essa no-
va forma de comunicação é uma demanda
da sociedade. Mas também destaquei que
esse novo mercado é uma oportunidade,
uma vez que as emissoras de televisão são
produtoras de conteúdo.

C W | Mas é preciso regulamentar a comu-
nicação multimídia?
GURGEL | Eu acredito que sim. Um país de-
ve ter regras que disciplinem a atuação dos
agentes. Hoje, o Governo Federal trabalha a
elaboração da Lei de Comunicação de Mas-
sa para regulamentar o setor e proteger o ca-
pital nacional, especialmente no que se refe-
re à produção de conteúdo, que inegavel-
mente é um dos melhores do mundo. Porém,
temos que considerar que a transmissão de
imagens na telefonia móvel é mais um ins-
trumento de comunicação que vai conviver
com os outros.

CW Quando o Conselho Diretor da Ana-
tel deverá anunciar o início das opera-
ções da terceira geração da telefonia mó-
vel no Brasil?
GURGEL | Eu discuti essa questão com o mi-
nistro das Comunicações, Hélio Costa. E o
nosso posicionamento é de que faremos a
licitação no próximo ano. Lembrando que o
período entre a licitação e o início das opera-
ções deverá ser de um ano e meio e que esta
questão envolve a política industrial nacional.

CW | Nesse novo cenário, haverá espaço
para mais uma operadora na telefonia
móvel?
GURGEL | Alguns players que estão no Bra-
sil já manifestaram a intenção de adquirir a
licença de terceira geração. Mas o cenário
também inclui a definição de um plano de
negócios das empresas, que deverão anali-
sar o perfil do usuário brasileiro. A maioria
ainda utiliza o serviço para transmissão de
voz. No entanto, os usuários mais jovens já
começam a demandar por serviço de dados.
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