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C om apenas um único regulamento
colocado em consulta pública e
ainda não aprovado definitivamente,

a discussão sobre as aplicações do
conceito de empresa com Poder de
Mercado Significativo (PMS), no setor de
telecomunicações ainda tem pouca
eficácia. Na medida em que a competição
na área é relativamente recente, o
desenvolvimento do conceito de poder de
mercado significativo ou simplesmente
market power como é designado
internacionalmente ainda precisa avançar.

No caso brasileiro, com certeza, a
principal origem do PMS é a herança das
concessionárias. Mas uma empresa pode
chegar a ter PMS apenas em decorrência de
sua eficiência, o que exige uma reflexão mais
sofisticada porque o desenvolvimento
tecnológico obtido por determinada empresa
como resultado de sua criatividade não pode
ser desestimulado, por razões óbvias.
Observe-se, por exemplo, a questão da voz
sobre IP (VolP). Não há regras proibindo que
as concessionárias ofereçam esta
tecnologia. Elas só não o fazem de maneira
massiva para evitar o desabamento da
rentabilidade da telefonia de longa distância.
No momento, este é um campo fértil para o
crescimento das empresas entrantes. Mas
na medida em que são as concessionárias
as donas do par trançado, ou seja do
acesso ao cliente final, especialmente
residencial, somente elas e seus ADSL
poderão massificar a utilização de VolP no
País. Uma outra relação entre PMS e
desenvolvimento tecnológico é a
necessidade de rever a aplicação do
conceito de tempos em tempos. Num setor
em que o desenvolvimento tecnológico é tão
rápido, o PMS não pode engessar uma
situação sob pena de perder sua eficácia ou
provocar danos irreparáveis. Um prazo
razoável seria o utilizado pelas autoridades
de defesa da concorrência na análise de
fusões e incorporações: dois anos. E
finalmente, não se pode descartar a

possibilidade de ter havido algum tipo de
atividade ilegal no processo de conquista do
PMS. Esta seria uma situação
a ser analisada pelo sistema de defesa
da concorrência.

Concessionárias
Preliminarmente, para a Anatel, toda

concessionária, pela própria natureza de
sua operação, deve ser considerada como
detentora de PMS. Foram incluídas ainda
como detentores de PMS as empresas
coligadas, controladas ou controladoras
das concessionárias. Diante desta rigidez
na definição, aumenta a importância das
características e dos prazos dos
condicionantes que serão impostos às
portadoras de PMS em cada um dos
serviços ou em determinados mercados.
Uma fonte de um dos órgãos que
compõem o sistema brasileiro de defesa da
concorrência, considera que "no fundo, as
empresas que foram nomeadas como

detentoras de PMS são as mesmas que
têm poder de mercado." E questiona: "Qual
a razão da Anatel complementar a
expressão com o adjetivo 'significativo'"?
Para esta autoridade, o termo "significativo
não significa nada", neste caso. Assim, a
definição das concessionárias como sendo
as empresas com PMS é praticamente
irrelevante, pois o mercado em que elas
são importantes coincide com as suas
áreas de concessão. Se a Anatel já
adiantou que as regras de PMS vão valer
para outros setores além das
concessionárias, e o conceito de PMS
exige o estabelecimento de restrições,
como seriam resolvidas estas restrições em
um ambiente de livre iniciativa, como o que
caracteriza as autorizações?

Um complicador importante é a
definição dos critérios de medida da
participação de uma empresa no mercado.
Será o número de clientes? O faturamento?
No caso de telefonia, o número de linhas, o
volume de tráfego? Para o Ministério da
Fazenda, uma empresa que tem mais de
20% do mercado pode ser enquadrada.
Mas este critério é insuficiente. Se a
empresa tem o domínio das facilidades
essenciais, por exemplo, ela tem
praticamente todo o mercado, Além disso,
em telecomunicações, o que era facilidade
essencial ontem, hoje pode não ser mais.
Os técnicos do Ministério da Fazenda citam
o caso, considerado emblemático, da
compra do provedor Terra pela Telefônica:
na época a concessionária tinha todas as
linhas para acesso discado e isso poderia
ser significativo em relação ao poder de
mercado do provedor de internet que
estava sendo comprado. Hoje a linha
discada não é o mais importante.

Estas e outras dúvidas talvez possam ser
esclarecidas a partir dos critérios
estabelecidos no regulamento de Exploração
Industrial de Linha Dedicada (EILD) para
determinar se um grupo tem ou não PMS.
Estes critérios serão uma boa referência para
se avaliar o que a Anatel pretende fazer em
relação aos demais serviços. Vejamos. O
regulamento estabelece que para determinar
os grupos detentores de PMS na oferta de
EILD a Anatel pode avaliar, entre outros, os
seguintes elementos: participação no
mercado de linhas dedicadas; a existência
de economias de escala; existência de
economias de escopo; controle sobre infra-
estrutura cuja duplicação não é
economicamente viável; ocorrência de poder
de negociação nas compras de insumos,
equipamentos e serviços; ocorrência de
integração vertical; a existência de barreiras
à entrada de competidores; e acesso a
fontes de financiamento.
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Text Box
Fonte: TeleTime, ano 9, n. 85, p. 34, jan./fev. 2006.




