
VoIP: SEM REGRAS, SÓ CONF
Demora da Anatel em definir números do SCM e os limites da telefonia deixa mercado

onas de cerca de 90% dos
18 bilhões de reais gera-
dos em 2004 por ligações

interurbanas no País, Brasil Tele-
com, Telefônica e Telemar resolve-
ram reagir à ameaça da voz sobre
IP. Afinal, além do fenômeno Sky-
pe, que abriu subsidiária no Brasil
neste mês, concessionárias estão
atentas à presença de empresas
comoTmais, HipTelecom e a pio-
neira GVT, que oferecem como al-
ternativa às tarifas de longa dis-
tância (DDD e DDI) o serviço de
voz sobre IP aos usuários de ban-
da larga.

Enquanto a Brasil Telecom e a
Telefônica anunciaram que vão
lançar ofertas de VoIP entre o fim
deste ano e o primeiro trimestre de
2006, a Telemar resolveu incluir
uma cláusula no contrato de seu
serviço banda larga Velox proibin-
do o usuário de trafegar VoIP. A ini-
ciativa trouxe à tona a discussão
sobre o que é ou não permitido na
oferta da telefonia do Brasil.

A resposta da Anatel retrata li-
teralmente a ausência de regras
claras e da falta de posicionamen-
to do governo diante de tantas
mudanças tecnológicas no setor.
Isso porque, procurada pelo
COMPUTERWORLD Online, a
agência informou que a cláusula
da Telemar era permitida porque a
operadora oferecia o serviço de
dados em regime privado, que não
tem intervenção regulamentatória
e, por isso, teria o direito de agir
como lhe convém. Um dia após a
notícia veiculada no site do COM-
PUTERWORLD, a Anatel voltou
atrás e explicou que como o servi-
ço de dados é prestado por meio
da licença SCM (Serviço de Co-
municação de Multimídia), que
implica na oferta de sinais de da-
dos, voz e imagem, a operadora
não teria o direito de restringir o
acesso de nenhum sinal multimí-
dia, inclusive voz.

Como resultado dessa confu-
são, a Telemar foi obrigada a alte-
rar a tal cláusula que proibia o trá-

fego de voz pela banda larga. O
novo texto do contrato ficou as-
sim: "A utilização do serviço deve
estar em conformidade com a re-
gulamentação, em particular, o
serviço não pode se confundir
com o (STFC) Serviço Telefônico
Fixo Comutado e as chamadas pa-
ra comunicação de voz devem ser
cursadas nas devidas intercone-
xões". Em resumo, o novo contra-
to recomenda ao usuário utilizar
voz pelos meios tradicionais e eli-
mina a probição.

SIM OU NÃO?

Diante desse fato, volta mais uma
vez a dúvida: VoIP deve ser regula-
mentado ou não? Até o momento,
os superintendentes da Anatel têm
um discurso contrário à regula-
mentação. Eles alegam que VoIP é
uma tecnologia e que a agência não
regulamenta tecnologia, somente
os serviços. O que eqüivale a dizer
que os prestadores que têm licen-
ças STFC e SCM são quem vão ofe-
recer o serviço de voz sobre IP.

"Está claro que não precisa re-
gulamentar VoIP", opina Guilher-
me leno Costa, advogado do Fels-
berg Associados. Ele explica que a
tecnologia VoIP presta dois tipos de
serviços que já são regulamenta-
dos: "Quando o usuário baixa um
software como o Skype, o VoIP é
um serviço de valor adicionado
(SVA), permitido pela licença
SCM. E quando o tráfego de VoIP
sai da internet para a rede pública,
é um serviço de voz, permitido pe-
las duas licenças (SCM e STFC)".
Fiara o especialista, o que deve ser
feito é adaptar as licenças STFC e
SCM para suprir as dificuldades de
cada prestador de serviço.

O vice-presidente da unidade
de VoIP da GVT, Rodrigo Dienst-
mann, também concorda que a
tecnologia não deve ser regula-
mentada. "O que precisamos é de
uma garantia de que haverá puni-
ção quando as regras atuais forem
desrespeitadas", alfineta. O presi-
dente daTelcomp, Luiz Cuza, tam-

bém é contra a regulamentação e
ressalta que quanto mais ampla e
mais flexível forem as regras, mais
competição terá o mercado.

André Bianchi, diretor de estra-
tégia corporativa da Telemar, é a fa-
vor da regulamentação de VoIP e
explica que a regra deve ser a mes-
ma para todos que fazem parte
desta competição."Não faz sentido
em qualquer mercado a competi-
ção de serviços regulados e fiscali-
zados com produtos não regula-
mentados e não fiscalizados. Nes-
ta situação, os produtos não regu-
lamentados são sempre predató-
rios e, no caso do Brasil, contrariam
ao interesse público", entende o
executivo. A visão do vice-presi-
dente da unidade VoIP da GVT é
justamente o contrário: "Quem

mais ganha sem a regulamentação
do VoIP é o consumidor, que pode
se beneficiar com a inovação".
A sensação que se tem é que o gru-
po das todo-poderosas é a favor da
regulamentação de VoIP, enquanto
as empresas concorrentes são con-
tra a regulamentação do serviço. A
Brasil Telecom e a Telefônica não se
posicionaram em relação às regras,
informando apenas que vão lançar
o serviço para oferecer mais uma
opção aos usuários de banda larga.

QUEDA NAS RECEITAS

O motivo desse conflito de inte-
resses é simples: o serviço VoIP
provoca uma queda representati-
va na receita de voz de longa dis-
tância, cujo mercado é dominado
pelas três empresas, juntas com
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USÃO
o ditar suas regras

Embratel e Intelig. Além disso, Te-
lemar, Telefônica e Brasil Telecom
são responsáveis por mais de 90%
dos usuários de banda larga do
Brasil. Ou seja, elas são as donas
dos requisitos mínimos de acesso
para a oferta deVoIP.

O problema é que apesar de
VoIP estar contemplado pelas li-
cenças STFC e SCM, essas licenças
ainda não têm todos os requisitos
básicos para oferta do serviço.
Exemplo disso é o plano de nume-
ração da licença SCM prometido
pela Anatel desde 2003. "Essas
operadoras têm o direito de ofere-
cer voz, dados e imagem ao usuá-
rio; mas não têm os números tele-
fônicos. Isso prejudica as empresas
porque, pelas regras, elas jamais te-
rão direito às tarifas de intercone-
xão", explica Cuza, da Telcomp.
Sem números, elas não têm liga-
ções geradas em suas redes.

A alternativa adotada pelas
SCM foi adquirir números das con-
cessionárias no atacado e vender
no varejo. Costa, da Felsberg Asso-
ciados, explica que não há nada ile-
gal neste processo, mas reconhece
que esse não é o ambiente ideal. A
estratégia aliás, foi a adotada pela
Skype no Brasil para vender seu
serviço. Marcos Bafutto, superin-
tendente da Anatel, já afirmou que
a estratégia é permitida porque a
empresa que vende os códigos de
numeração tem a licença de pres-
tação de serviço. E será fiscalizada
conforme sua outorga.

Mas não são apenas essas fa-
lhas no regulamento SCM que
prejudicam a evolução da voz so-
bre IP. Existem ainda restrições tec-
nológicas que impedem o rotea-
mento de chamadas para serviços
de emergências e interceptações
telefônicas. O advogado da Fels-
berg Associados informa que "to-
das as operadoras são obrigadas a
oferecer acesso aos serviços emer-
genciais e garantir à Justiça o aces-
so ao meio telefônico quando for
necessário". Essas obrigações, en-
tretanto, nem sempre são possíveis

por meio do VoIP, uma vez que a
prestadora não tem condições de
identificar os três códigos de servi-
ços emergenciais em alguns casos.

O vice-presidente da GVT diz
que tecnicamente essas obrigações
são possíveis. O problema é o cus-
to. Não por acaso, a Câmara dos
Deputados está analisando dois
projetos de lei - em um deles, a
prestadora arca com o custo da in-
terceptação judicial e no outro é a
Justiça que paga pelo serviço. A
Anatel já se pronunciou: está
aguardando a tramitação desses
projetos para avaliar a linha que irá
adotar como regra no Brasil.

Outra espera da Anatel é em re-
lação ao plano de numeração do
SCM. Bafutto já comentou que os
códigos do SCM deverão ser adap-
tados para a oferta VoIP e que
aguarda apenas a definição dos
demais países para seguir a linha
mais adequada ao serviço. En-
quanto a agência aguarda, o mer-
cado vai criando suas regras e os
usuários adotando a tecnologia.
(Ceila Santos, especial para o COM-
PUTERWORLD) m




