
Em busca de um
novo modelo
O modelo de telecomunicações atual precisa de uma reforma. Convergência,
universalização de novos serviços e concentração do mercado são os desafios.
Mas a solução é mais complexa do que pode parecer.
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A nda cada vez mais comum ouvir
análises sobre a necessidade de
mudança no modelo adotado pelo

Brasil para o setor de comunicação como
um todo, e telecomunicações*
especificamente. Seja pelo imperativo da
convergência de tecnologias e redes, seja
pelas crescentes dificuldades de se
promover a universalização em serviços não
previstos na década de 90 (celular, banda
larga etc.), tudo conspira para a necessidade
de revisão do modelo. E há ainda dois
aspectos pouco considerados publicamente,
mas que devem ser levados em conta em
uma eventual mudança no ambiente.

Primeiro, há, hoje, uma nova geopolítica
do setor de telecomunicações, em que o
Brasil é apenas um campo de batalhas para
duas das quatro concessionárias aqui
atuantes. Para as outras duas
concessionárias há questões societárias
urgentes, cuja solução pode requerer uma
alteração no modelo.

O ambiente em que vive o setor
começou a ser desenhado em 1995, no
início do governo Fernando Henrique
Cardoso, e ganhou sua forma definitiva em
1998, com a privatização das empresas do
Sistema Telebrás e a criação da Anatel. De lá
para cá, contudo, muita coisa mudou.

Na época dos leilões da banda B e das
empresas Telebrás, recorde-se, falava-se em
investidores estratégicos e investidores
financeiros. Os estratégicos ficariam no País
por uma ou duas décadas, ganhando
dinheiro com a operação. Os financeiros
sairiam depois de cinco ou sete anos,
recuperando os investimentos feitos.

Pois à exceção da Telefônica e, em
menor escala, da Portugal Telecom (cuja
situação está para lá de complicada),
são poucos os remanescentes
estrangeiros no Brasil. De lá para cá,
apenas a Telmex/América Móvil surgiu

disposta a investir para operar.
Empresas que aportaram por aqui entre

1997 e 1998 (nos leilões de celular e na
venda das estatais), tais como a BellSouth,
Telia, TIW, Bell Canada, Iberdrola, MCI,
Sprint, NTT e, mais recentemente, Telecom
Itália, saíram ou manifestaram o desejo de
vender seus investimentos no Brasil. O
mesmo se deu com acionistas brasileiros:
Inepar, Splice, RBS, Globo, Algar, Maçai...
Restaram os acionistas da Telemar (GP,
Andrade Gutierrez e La Fonte), que também
estão em processo de desinvestimento, e os
investidores financeiros, especialmente
fundos de pensão e BNDES, além do
Citibank e do Opportunity. Todos também
buscando uma forma de sair do mercado.

Esse é um sinal importante de que o
modelo que funcionou nos seus primeiros
anos precisa ser renovado.

A concentração do mercado também
chama a atenção: Telefônica e Telmex são

hoje as únicas dispostas a investir no Brasil
com planos de longo prazo, seja na área
móvel ou fixa.

Esse processo de consolidação, na
verdade, teve início no começo dos anos
2000, com a criação do Serviço Móvel
Pessoal (SMP), que substituiu o Serviço
Móvel Celular. O SMP permitiu a redução no
número de players do mercado móvel. "A
Anatel, informalmente, ouviu das empresas a
necessidade de uma mudança. Houve uma
espécie de acordo velado entre todos para
que ninguém contestasse na Justiça a
guinada no modelo de celular com o SMP. A
contrapartida foi a possibilidade de
concentração, que beneficiou praticamente
todos os investidores. Para o governo, a
vantagem era a possibilidade de venda de
novas faixas e a introdução de novos
benefícios para a população, como o código
de seleção de prestadora (CSP) também no
celular", diz uma fonte que participou de
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perto do processo.
Na área fixa, o problema é

mais complexo. O modelo de
quatro concessionárias, apesar
de estar estabelecido em um
planejamento vinculado a um
decreto (o Plano Geral de
Outorgas), é peça-chave do
modelo de 1998. Mexer nessa
peça seria alterar os alicerces
do mercado, "Uma mudança
nessa parte do modelo seria
muito mais traumática e mais
difícil de ser negociada, pelo
significado político que traz consigo".

A verdade é que a primeira pessoa que
flertou com essa mudança foi o dono do
grupo Opportunity, Daniel Dantas, em uma
entrevista em 2001 ao Jornal Valor. O sonho
de Dantas era controlar não só a Brasil
Telecom, mas também a Telemar. Ele
mesmo tentou fazer essa fusão "na marra",
em benefício próprio, dois anos antes,
comprando a parte da Inepar na Telemar,
mas acabou barrado pela Anatel.

Fernando Xavier, presidente da
Telefônica, também chegou a defender uma
flexibilização nessas regras quando sua
empresa tinha interesse em adquirir a
Embratel, na época à venda pela MCI. Aliás,
como se recorda, as três teles fixas inclusive
se associaram em um consórcio para
executar esse plano (o consórcio Calais),
mas foram frustradas pela estratégia
agressiva da Telmex.

Hoje, o cenário é diferente. Enquanto
Telmex e Telefônica preocupam-se com uma
briga pan-regional, os players brasileiros
enfrentam dificuldades internas. A Brasil
Telecom, por exemplo, é uma empresa que
tem todos os seus acionistas controladores
dispostos a sair do negócio. O mesmo
acontece na Telemar, que inclusive já
anunciou planos de pulverizar seu capital em
bolsa, tornando-se uma empresa sem
controladores - uma corporate, no estilo
norte-americano,

E é justamente nesse movimento da
Telemar que pode estar o xeque-mate ao
modelo de 1998. Na hipótese de a Anatel
permitir a pulverização do capital da tele em
bolsa (o que ainda está em discussão),
desaparece a figura do controlador. Os
mesmos acionistas da Telefônica, na
Espanha; ou da Telmex, no México; ou da
Brasil Telecom, no Brasil, poderiam ser
acionistas da Telemar. A verdade é que
quando o modelo foi desenhado, na década
de 90, ninguém poderia imaginar que o
mercado poderia caminhar para
reestruturações como propõe a Telemar. O
modelo simplesmente não está preparado
para isso, nem a Anatel sabe como fiscalizar

"O WIMAX PERMITIRA AUMENTO DA
DENSIDADE DOMICILIAR DA BANDA LARGA, ASSIM
COMO A OFERTA DE TV PELAS TELES AMPLIARÁ
O MERCADO DE TRIPLE PLAY."
Fernando Xavier, da Telefônica

e regular um ambiente assim.
Plínio de Aguiar Jr, presidente
da Anatel, ainda não se dispôs
a conceder entrevistas para
discutir este entre outros
assuntos. Vale lembrar que boa
parte do capital da Telemar está

nas mãos dos fundos de pensão e do
BNDES. Ambos entraram como investidores,
seguindo o prazo "de cinco a sete anos"
para sair. O prazo, portanto, já venceu.

No caso da Brasil Telecom, para os
fundos, seus principais controladores, a
venda de suas ações em bolsa começa a se
desenhar como a única saída possível,
principalmente em um cenário sem
compradores. Vale lembrar que se não
encontrarem um candidato para assumir a
Brasil Telecom, os fundos terão que comprar
a participação do outro controlador da BrT, o
Citibank, por conta do "acordo de put" -
contrato celebrado entre eles e que permitiu
a demissão de Dantas da gestão da

empresa, depois de anos de guerra.
A avaliação dos fundos é que essa foi a

melhor saída possível, e a prova é o volume
impressionante de desvios e fraudes
apurados e denunciados à Comissão de
Valores Mobiliários e à Justiça, no Brasil e no
exterior, com a saída do Opportunity. Mas
para os fundos, o preço pode ser mais alto
do que o imaginado. Desde o acordo de
put, o real se valorizou e não apareceu
nenhuma perspectiva concreta de
comprador. Ao contrário. A Telecom Itália,
tida como compradora, está oficialmente
vendendo a sua participação na BrT, e ainda
pode vender a TIM.

"No momento, empresas fora do
mercado brasileiro não estão com interesse
em entrar. A tendência é a consolidação
em torno dos atuais players, como
Telefônica e Telmex, que já têm uma
posição bem significativa em toda a
América Latina", diz Eduardo Roche,
analista do Banco Modal,

Basta fazer a conta. No celular, havia 12
grupos diferentes explorando o mercado de
banda A e B em 1999, fora as operações da
Sercomtel e da CJBC no Triângulo Mineiro.
Hoje, são cinco, incluindo a Brasil Telecom e
a Telemar. Mas na telefonia fixa, a
concentração ainda não aconteceu.

Se, como vimos, a saída para os fundos
de pensão realizarem seus investimentos na
BrT for, por exemplo, a venda de suas ações
ern bolsa, então será preciso um sinal verde
da Anatel, como o que aguardam os
controladores da Telemar.

Suponhamos que a Anatel autorize o
modelo de uma empresa totalmente aberta
em bolsa, sem controladores, como
pretende a Telemar em sua reestruturação.
Isso abriria a possibilidade de uma discussão
sobre a eventual fusão das duas
concessionárias fixas. Não seria esse um
caminho para que o Brasil tivesse uma
empresa única, consolidando BrT e Telemar
(e Oi, TIM e BrT GSM na área móvel), para
ter inclusive vez ou voz na guerra pan-
regional entre Telefônica e Telmex? Volta-se,
então, para uma discussão que já foi muito
acalorada lá pelos idos de 1997: que papel
o País quer ter no jogo mundial das
telecomunicações? Deixar o governo com
uma golden share desta nova empresa, ter o
Estado com voz no conselho da companhia,
ter um grande capitalista brasileiro no
comando da empresa... Fazer, enfim, o que O
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faz a Embraer ou Telmex e Telefônica em
seus países?

No governo, o assunto é tratado com
imenso desconforto. Vale lembrar que em
meados no ano passado, no auge da guerra
entre Citi, fundos e Opportunity pelo controle
da BrT (coincidiu com a guerra política nas
CPIs que investigaram o escândalo do
mensalão) uma das acusações contra Lula e
o PT foi a de que o investimento da Telemar
na empresa do filho do presidente (a
Gamecorp) teria como contrapartida
justamente a mudança de regras para
permitir a consolidação do mercado. Lula
imediatamente mandou seu ministro das
Comunicações, Hélio Costa, rechaçar
qualquer mudança de regras. Com isso,
afastou-se a possibilidade de discussão
sobre o modelo.

Há fortes suspeitas de que o Opportunity
e Dantas tenham contribuído para a
disseminação dessa teoria envolvendo o filho
de Lula e o modelo de telecomunicações. A
bancada de Dantas no PFL foi a principal
responsável pelas ilações nesse sentido
junto ao Congresso e à imprensa. O próprio
Opportunity reproduziu o raciocínio em sua
defesa em Nova York, na ação de pelo
menos US$ 300 milhões que o Citibank
move contra Dantas por gestão fraudulenta
e quebra de dever fiduciário. Mas o fato é
que se agora alguém do governo Lula
propuser um debate sobre a possibilidade
de consolidação das empresas de telefonia
fixa, especialmente envolvendo a Telemar, o
reflexo político será imediato.

"Na verdade, o governo deveria ter
encarado essa discussão quando propôs as
regras para a renovação dos contratos, em
2003 e 2004. Agora, temo que o melhor
momento tenha passado", diz um executivo
de uma grande operadora. Se não fossem
todos esses "senões", a mudança seria
relativamente simples, pois não passa nem
pela revisão da Lei Geral de
Telecomunicações. Basta uma alteração no
PGO, o que depende de consulta pública,
debate com a sociedade e vontade política.

Quais seriam as vantagens de se adotar
um modelo de empresa pública, aberta em
bolsa, sem controladores? Melhoria nos
níveis de transparência e governança das
companhias, e fortalecimento dentro da
geopolítica do setor, fazendo frente à força
da Telmex e da Telefônica. A desvantagem é,

obviamente, a possibilidade de
concentração do mercado.

O próprio ministro Hélio Costa defendeu
a mudança no modelo de telecomunicações
brasileiro. Mas seu foco foi em uma
adaptação às novas realidades tecnológicas.
Seu argumento é que já se passaram dez
anos desde que o atual modelo foi
elaborado. Mas suas críticas são restritas à
questão da convergência, das tarifas de
interconexão e do preço da assinatura
básica. Nenhuma palavra sobre as
conseqüências para o Brasil da briga entre
Telefônica e Telmex nem sobre o fato de que
Telemar e BrT podem precisar de um novo
modelo para subsistir.

Assim, uma mudança no modelo de
forma a permitir a alteração radical na
disposição dos players é de médio para
longo prazo. Em 2007 o Congresso e o
Senado terão nova configuração e a própria
política do governo pode mudar.
Principalmente se começar a surgir uma
demanda do mercado financeiro nesse
sentido.

"A legislação não pode ser
antieconômica, restringir serviços
e impedir a competição. A
Anatel deveria ter uma atuação
menos restritiva e mais de
monitoramento do mercado,

"A LEGISLAÇÃO NÃO PODE SER ANTIECONÔMICA,
RESTRINGIR SERVIÇOS E IMPEDIR A COMPETIÇÃO.

A ANATEL DEVERIA TER UMA ATUAÇÃO MENOS
RESTRITIVA E MAIS DE MONITORAMENTO."

Alexandre Garcia, da Agora Corretora

disposta a dar opinião quando consultada.
Não é possível impedir empresas de prestar
serviços. A lei tem que ser revista para não
inibir investimentos", diz Alexandre Garcia,
da Agora Corretora.

Para Eduardo Roche, do Modal, as
regras precisam ser alteradas para permitir
fusões entre as empresas. "Na telefonia fixa
as quatro empresas com áreas de
concessão não podem ter uma passagem
societária. Isso não impede a venda da BrT
GSM e TIM. A lei é mais rígida para as fixas
do que para as móveis", diz o analista. Ele
avalia que a compra da TIM pela Claro é
uma operação que apresenta dificuldades
devido à sobreposição de licenças, mas a
empresa poderia devolver uma delas para a
Anatel. "Não é tão simples, mas não é
impossível", diz Roche.

O exemplo da Telemar é apontado por
analistas como um caminho a ser seguido
por outras operadoras. A empresa, apesar
das limitações, conseguiu vender
participações e valorizar mais seus ativos,
tirando fatores que penalizavam seu preço
em bolsa, deixando-a mais flexível. Caso a
operação seja aprovada, entrará em outro
nível de governança. "A empresa é uma
espécie de cobaia e, se der certo, outras
poderão segui-la, como a BrT, por exemplo",
diz Roche, do Modal.

Problema jurídico
Para Roche, a fusão da BrT com a

Telemar seria difícil porque fere a legislação.
E também a fusão da Telefônica com uma
delas. Na opinião do analista, a consolidação
é mais factível entre as móveis. "A Vivo
comprando a TIM, por exemplo, consolidaria
o mercado em três grandes operadoras
concorrentes. Só que para isso existem
dificuldades jurídicas fortes", avalia.

A fusão da BrT e Telemar é discutida há
bastante tempo desde a privatização,
acredita o analista. "A fusão pode acontecer,
mas existe uma grande barreira legal por
trás", afirma. "Quando se detecta uma
oportunidade, o próprio mercado flexibiliza a
regra, mas o risco é que o processo se

arraste por anos na Justiça."
Se a operação da Telemar

realmente for aprovada será
uma saída para outros grupos
definirem seus problemas
societários e para o grupo que
quiser ficar no controle da BrT.
"A empresa deve estar
estudando esta solução", diz
outro analista.

"Mas ainda não é garantido
que os minoritários aprovarão a
operação da Telemar. É
importante que estes não O

30 TELETIME OUT 2006



"AS EMPRESAS PODERIAM ATUAR COMO
OPERADORAS VIRTUAIS, MANTENDO SUAS MARCAS

E SEUS CLIENTES, MAS COMPARTILHANDO
INCLUSIVE RADIOFREQÜÊNCIAS."

José Leite Pereira Filho, da Anatel

apareçam com liminares no último
minuto", avalia Alexandre Garcia. "Se as
empresas quiserem pulverizar o capital têm
que tornar o ativo mais atrativo, simplificar a
estrutura acionária, migrar para outro nível
de mercado, converter tudo em ON e definir
uma clara política de dividendos", explica.

Muitas idéias pontuais
O que se percebe é que, publicamente,

o setor ainda não avançou sobre a
necessidade ou não de uma discussão mais
profunda no modelo. As propostas que
existem são importantes, mas para resolver
problemas pontuais.

Nas declarações públicas, os principais
executivos das empresas e dos dirigentes
da Anatel tocam, sim, na questão de uma
necessária revisão do modelo, mas
argumentam apenas a questão da
convergência tecnológica e das estratégias
para a universalização de novos serviços.

O conselheiro da agência reguladora,
José Leite Pereira Filho, é um dos que vem
formulando o modelo de licenças únicas há
algum tempo, como forma de facilitar a
oferta de serviços convergentes.
Atualmente, suas reflexões vão também na
linha da otimização da infra-estrutura com o
objetivo de possibilitar a universalização de
novos serviços em áreas de pouca
atratividade econômica.

Pereira Filho sugere, por exemplo, que
as operadoras do serviço móvel em terceira
geração atuem em pequenas localidades
(justamente as que hoje não são atendidas
pelo serviço móvel) por meio de uma rede
única: "As empresas poderiam operar como
operadoras virtuais, mantendo suas marcas
e seus clientes, mas
compartilhando inclusive as
radiofreqüências". A proposta,
que já vem sendo discutida
com algumas operadoras,
permitiria também que estas
localidades pudessem ter
acesso à internet em banda
larga muito antes do que se
possa imaginar.

Essa idéia combina com a
proposta de criação de uma
empresa para gerenciar as
redes das operadoras móveis
feita pelo presidente da Vivo,
Roberto de Lima, durante a

Futurecom, realizada no
começo de outubro, em
Florianópolis (SC). As teles,
propõe ele, organizariam uma
S/A, com os ativos doados
pelas operadoras que se
tornariam acionistas do
empreendimento. Na prática, as redes
seriam totalmente separadas das operações.
Assim, todas as empresas se tornariam
virtuais, como as MVNOs (ainda não
regulamentadas no Brasil, mas cada vez
mais discutidas).

Pedro Jaime Ziller, conselheiro da Anatel,
também aponta para o caminho de uma
mudança sensível na regulamentação do
setor, de modo a promover uma separação
estrutural entre a rede e os serviços
prestados. Assim, não necessariamente o
detentor da infra-estrutura seria o
responsável por levar o serviço à população.
Esse modelo, adotado no Reino Unido,
seria, segundo Ziller, vantajoso no sentido de
promover a competição em serviços
convergentes.

Ao defender a participação das
incumbents em sua área de concessão no
leilão de WiMAX, por exemplo, Luiz
Eduardo Falco, presidente da Telemar,
ressalta que as empresas não podem ficar
"condenadas" ao que têm hoje. "Não
podemos restringir novos serviços aos
clientes que já temos por uma imposição
do órgão regulador", diz o executivo. "O
debate é democrático. Também estamos
dispostos a algumas restrições, como a
não entrada em outras licitações, ou outras
regras que a Anatel possa sugerir para
viabilizar a participação no leilão."

Falco diz que existe a
possibilidade de que se criem
redes nacionais, compartilhadas
por todas as empresas.
Especialmente no caso do
WiMAX. "Desde que seja viável
economicamente, não vejo
problema". Mas ele não coloca
mudanças mais drásticas na

mesa. É a mesma posição
defendida pela Telefônica.

"Não deveríamos falar de
rupturas, mas de evoluções. O
modelo brasileiro tem sido de
sucesso, é necessário apenas
aprimorá-lo", diz Falco,
referindo-se especificamente à
separação entre outorga de
redes e de serviços.

Xavier, da Telefônica, toca
no outro problema do modelo,
que é a dificuldade de se fazer
com que diferentes serviços
possam ser prestados de

maneira convergente por uma mesma
operadora, especialmente no caso das teles.
Um ambiente normativo fragmentado, por
exemplo, no caso da Lei do Cabo e da Lei
Geral de Telecomunicações, traz problemas
para grupos como a Telefônica.

"A banda larga cresceu 100% entre
dezembro de 2005 e junho de 2006,
enquanto a TV por assinatura tem
crescimento mais lento. O WiMAX permitirá
um aumento da densidade domiciliar da
banda larga, assim como a oferta de TV
pelas teles ampliará o mercado de triple
play", diz Xavier. Ele também defende a
necessidade de repensar o arcabouço
regulatório que possa acompanhar a oferta
de tecnologias mais baratas trazendo
maiores benefícios ao usuário. Francisco
Valim, presidente da Net Serviços, que tem a
Embratel/Telmex como acionista, é mais
radical: "As teles,descumprem a lei para
então discutir se a lei é boa ou não". É um
dos exemplos do cenário de conflitos e
dificuldades que se colocam quando o
modelo começa a caducar e com uma
presença cada vez mais forte de
conglomerados internacionais.

Seja de alterações como uma revisão
na Lei Geral e na Lei do Cabo para
possibilitar a oferta de serviços conver-
gentes, seja a mudança estrutural do
modelo de outorgas chegando até a
revisão mais radical do modelo
concorrencial entre concessionárias no
Brasil, o certo é que tudo passa por um
momento de revisão. Só falta a vontade
política de colocar os desafios sobre a
mesa e iniciar o longo debate necessário.
Eis uma boa missão para o novo
governo a partir de 2007.

COLABOROU CARLOS EDUARDO ZANATTA

"NÃO PODEMOS RESTRINGIR NOVOS
SERVIÇOS AOS CLIENTES QUE JÁ TEMOS POR
UMA IMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR."
Luiz Eduardo Falco, da Telemar
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