
O
cinema não acabou com o teatro, a televisão não
acabou com o rádio, os sites não acabaram com os
jornais e revistas, e, provavelmente, o mesmo vai
ocorrer com a telefonia fixa e a celular, que se vêem

hoje diante do desafio da voz sobre Internet Protocol, ou
voz sobre Ip (Volp), uma extensão cada vez mais impor-
tante da web, e com a TV a cabo, que oferece triple play,
abrangendo, além de imagens, transmissão de voz e dados,
como provedora em banda larga. As novas formas de co-

municação não eliminam as que as precederam, mas, sem
dúvida, aguçam a concorrência.

É o que está ocorrendo no Brasil, onde estão em con-
fronto o grupo mexicano Telmex, capitaneado pelo legen-
dário Carlos Slim Helu, e os espanhóis da Telefônica. "É o
rei asteca Montezuma contra os conquistadores", diz a
piada do mercado. No ataque, agora estão os ibéricos. Ain-
da no fim de outubro, a Telefônica, cuja área na telefonia
fixa é o Estado de São Paulo, anunciou o final das nego-
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avanços da Telmex, que controla a Embratel (telefonia fi-
xa) e, por intermédio da América Movil, opera na telefo-
nia celular com a Claro e é sócia das Organizações Globo
na Net, que por sua vez, adquiriu a Vivax, outra operado-
ra de TV a cabo. A Net já oferece, a preços promocionais,
o Netfone e é também provedora de internet.

Os industriais limitam-se a observar os movimentos
no setor. O que desejam é sempre um melhor serviço, com
mais regulamentação adicional à existente, mas somente
quando as condições de mercado assim o exigirem. "To-
da a indústria defende a estabilidade e independência das
agências reguladoras, e a Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) não é exceção", afirma Paulo Castelo
Branco, diretor de Telecomunicações da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Há inclusive um
projeto no Congresso, apoiado pela Fiesp, que estabelece
as bases para que as agências reguladoras possam desem-
penhar o seu papel, contando com recursos humanos e
materiais adequados. Somente dessa forma o país pode
atrair, em seu entender, os pesados investimentos de que
necessita."Os investidores querem ter um horizonte, que-
rem enxergar não só o que existe hoje mas as diretrizes pa-
ra que possam atuar no futuro", acrescenta.

Contudo, ressalva Castelo Branco, nada deve ser regula-
mentado na área de telecomunicações a ponto de coibir a
inovação, ou seja, deve-se adotar uma atitude de esperar
para ver. Citando a VoIP, o celular de terceira geração e o

ara telecomunicações

ciações para adquirir uma participação na TVA, do gru-
po Abril (a Lei do Cabo impede que uma companhia es-
trangeira tenha maioria em empresa do gênero). O preço
pago à Abril não foi revelado, mas, segundo informações
correntes no mercado, teria ficado nas proximidades de R$
l bilhão, incluindo negociação de dívidas no valor de R$
800 milhões. Na área da telefonia celular, a Telefônica com-
partilha a Vivo com a Portugal Telecom.

A operação foi interpretada como uma resposta aos

WiMAX ou wi-max (Worlwide Interoperability for Micro-
wave Access ou Interoperabilidade Mundial para Acesso de
Microoondas), um novo avanço complexo e controverso,
Castelo Branco diz que "é preciso incentivar pela competi-
ção a oferta de serviços para a sociedade". O grande pro-
blema, a seu ver, é que o Brasil não dispõe de uma estraté-
gia para a área de telecomunicações e de informática, dife-
rentemente do que ocorre com o Japão, a Coréia, a França
etc. Não se trata apenas de tornar menos confusas as rela-
ções entre o Ministério das Comunicações e a Anatel, mas
da falta de um entendimento amplo sobre uma política de
longo prazo, capaz de adaptar-se à evolução tecnológica e
incentivá-la dentro do país. Isso é essencial tanto para as
operadoras como para os fornecedores, diz Castelo Bran-
co, que é também presidente da NEC do Brasil.
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Nilly Geller, também diretor da área de Telecomunica-
ções da Fiesp, acrescenta que, pela legislação em vigor, há
regras diferentes para a composição acionária das empre-
sas de telefonia e para as empresas de mídia, tanto as TVs
abertas como as TVs a cabo, e as licenças concedidas de-
veriam ser mais flexíveis, para abrir espaço a novos ar-
ranjos, de acordo com as exigências de um mercado em
constante movimentação. Quanto à internet, a abrangên-
cia precisaria ser ainda maior. "A regulamentação deveria
acompanhar a evolução da tecnologia", diz Geller, "sob
pena de ficar defasada."

O sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, professor de
pós-graduação da Faculdade Cásper Libero e ex-presi-
dente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informa-
ção (ITI), tem-se destacado como um defensor desse,
ponto. "A regulamentação de órgãos nacionais sobre
aplicações da internet só deve existir se for para preser-
var a liberdade e as possibilidades que até hoje permiti-
ram o crescimento da web e o surgimento de inovações
tecnológicas que têm democratizado os recursos infor-
macionais", diz ele. Ao defender esse ponto de vista, a
Fiesp, segundo ele, "está colaborando com mais avanços
tecnológicos e maior barateamento das tecnologias. O
problema é quando a regulamentação vem para blo-
quear avanços e socorrer modelos de negócios ultra-
passados ou baseados no impedimento da expansão de
técnicas menos onerosas para os cidadãos". Sobre o pa-
pel que caberá ao Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação no futuro governo, Sérgio Amadeu disse
desconhecer detalhes. "Certamente, o ITI continuará
com a ampliação da certificação digital, como no cená-
rio atual. A nova gestão do presidente Lula deveria, sim,
reformular o Ministério das Comunicações para o cená-
rio de convergência digital, mas acredito que isso não
ocorrerá. A área das chamadas tecnologias da informa-
ção e comunicação continuará dispersa."

Seja como for, as atribuições regulatórias da Anatel
são complexas e extensas, entre elas a de evitar a "sobre-
posição de licenças" na área da telefonia. Pouco antes
de ser fechada esta edição, a Telecom Itália Internacio-
nal comunicou ter concluído, em atendimento às normas
da Anatel, o processo de transferência de sua participa-
ção de 38% na Solpart, holding que controla a Brasil Te-
lecom, para a Brasilco, uma empresa italiana a ser admi-
nistrada pelo Crédit Suisse Securities. Dessa forma, a
empresa fica com ações, mas deixa de participar da ad-
ministração da Brasil Telecom.

As queixas contra a Anatel não são de que é despro-
vida de pessoal qualificado ou não tem poderes para
agir na regulamentação de questões que a ela estão afe-
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As agências reguladoras são recentes, não se firmaram, e suas
ações às vezes são atropeladas por circunstâncias políticas

tas por lei. Reconhece-se que a agência tem bons qua-
dros, embora os conselheiros sejam nomeados com
grande atraso, o que retarda decisões às vezes impor-
tantes. Para João Cox, presidente da Claro, operadora
de celulares do grupo América Movil, as agências regu-

ladoras no Brasil são muito novas
(datam do segundo mandato do pre-
sidente Fernando Henrique Cardo-
so), ainda não se firmaram, e, portan-
to, o exercício de suas funções é às ve-
zes atropelado por circunstâncias po-
líticas, já que o Ministério das Comu-
nicações, ao qual a agência é subordi-
nada, é comandado geralmente por
um político.

A tecnologia sempre evolui, até
mesmo no que diz respeito a celula-
res, comenta João Cox, que considera
que a voz sobre IP compete com o ce-
lular apenas nas ligações a longas dis-
tâncias. Para ele, a disputa entre con-
correntes já é bastante empolgante no
mercado de celulares no Brasil e po-
de esquentar ainda mais neste Natal,
com as três maiores operadoras lu-
tando pela ponta, quase cabeça a ca-
beça. Atualmente, segundo dados da
Anatel relativos a setembro
deste ano, a Vivo (do grupo
Telefônica e Portugal Tele-
com) tem uma participação
no mercado de 29,96%, vin-
do em seguida a TIM (da
Telecom Itália), com
25,14%, em terceiro lugar, a
Claro, com 23,13%, e, em
quarto, a Oi (da Telemar),
com 13,19%. Essas quatro
juntas detêm 91,42% do
mercado brasileiro, aí in-
cluídos tanto celulares pré-
pagos como pós-pagos.

Nessa corrida, a Vivo, até
pelo menos o terceiro tri-
mestre deste ano, vinha ce-

dendo ao avanço da TIM, da Claro e da Oi. Do fim do ano
passado até o terceiro trimestre de 2006, a Vivo perdeu
4,58 pontos percentuais de market share, abocanhados,
na quase totalidade, pela TIM (1,72 ponto percentual),
pela Claro (1,49 ponto) e pela Oi (1,20 ponto).

A receita da Claro no terceiro trimestre deste ano foi de
R$ 2,1 bilhões, 15,1% a mais em relação ao mesmo perío-
do do ano passado pelo critério de full bill. Anteriormen-
te, explica Cox, a Anatel permitia que se usasse o critério
de bill and keep, um sistema de compensação contábil en-
tre as operadoras por chamadas feitas por aparelhos da re-
de de uma operadora para aparelhos de outra, o que redu-
zia o faturamento e, conseqüentemente, a receita tributá-
ria. Ao perceber a falha, o fisco acabou com o sistema. Cox
disse que o mercado brasileiro ainda tem um grande es-
paço para expansão no Brasil e que o objetivo de sua em-
presa é alcançar a liderança.

A Claro tem atualmente 22,2 milhões de clientes no
Brasil, 27,4% a mais que há um ano, e a previsão de sua
direção é de que a empresa continue crescendo na fai-
xa de dois dígitos em 2007. "A América Movil investiu
US$ 6 bilhões no Brasil, e suas expectativas quanto ao
mercado brasileiro vêm-se confirmando. Sobre algu-
mas reivindicações de consumidores, como a portabi-
lidade numérica, ou seja, o direito de o usuário conser-
var o mesmo número do aparelho quando troca de ope-
radora — medida já aprovada e que deve entrar em vi-
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gor em 2008 —, Cox explica que isso gera problemas
técnicos, pelo menos logo em seguida à troca, dada a de-
mora para completar uma ligação."O importante é que
o usuário e a concessionária possam ter certeza de que
as ligações são seguras", diz Cox.

Castelo Branco observa que se as operadoras resistem
à portabilidade é porque isso acarreta um custo, que, afi-
nal, será pago pelos usuários, uma vez que exigirá adap-
tações ou a aquisição de novos equipamentos. Para aque-
las companhias que estão conquistando clientes de ou-
tras, a portabilidade pode ser vantajosa para reforçar o
seu marketing, mas, no frigir dos ovos, não afeta muito as
características do mercado, como mostra a experiência
dos Estados Unidos, onde a portabilidade já está à dispo-
sição da clientela e, proporcionalmente, é pouco utilizada.

Na realidade, o que se verifica é que o Brasil vem
passando por uma fase de contrastes às vezes chocantes
na área de telecomunicações. Ainda está na memória de
muitos brasileiros o tempo em que o telefone fixo era um
bem para o qual existia um mercado ativo em várias ci-
dades, sendo o aparelho tanto mais valorizado quando
mais alta fosse a renda do bairro em que estava locali-
zado o seu usuário ou seu "proprietário". Isso explica o
boom dos celulares, introduzidos no Brasil em 1990. Em
comparação com 1995, quando existiam no país 1,42
milhão de celulares, verifica-se que houve um cresci-
mento até setembro de 2006 de 6.650%, chegando o nú-
mero total desses aparelhos a 95,87 milhões. A introdu-
ção do pré-pago, por volta de 1997, provocou uma ver-
dadeira revolução. Para os prestadores de serviços, tor-

Ainda está firme na memória de muitos o tempo em que o telefone
fixo era tão valorizado quanto o bairro onde estava localizado



nou-se uma ferramenta indispensável e barata, pois
quem paga a ligação é quem a faz, não quem a recebe, fa-
cilitando assim o atendimento a clientes praticamente
sem custos de telefonia.

Ao mesmo tempo, o número de telefones fixos tam-
bém tem crescido continuamente, embora os números
oficiais da Anatel só cheguem ao final de 2005, A telefonia
fixa tem sido menos rentável para as operadoras do que a
operação com celulares, e isso tem sido usado como argu-
mento para manter o preço fixo da assinatura, o que tem
provocado protestos. As operadoras de telefonia fixa ale-
gam que um terço de sua receita vêm justamente da assi-
natura. E milhares de brasileiros continuam utilizando o
telefone para ter acesso à internet.

Nilly Geller, da Fiesp, defende a manutenção da assina-
tura básica, não só pelo que representa em termos de re-
ceita para as operadoras mas também porque esse item
constava dos contratos quando foi feita a privatização. As
empresas, portanto, que participaram dos leilões de pri-
vatização e ficaram com o direito de operar na telefonia fi-
xa ou celular, têm contratos que garantem essa receita, do
mesmo modo, aliás, que as empresas de TV a cabo, que co-

Nilly Geller,
da Fiesp: na
defesa da
assinatura
básica

bram também um preço pela assinatura. Se não fosse co-
brada a assinatura básica, as operadoras, naturalmente,
iriam reivindicar um aumento nos preços cobrados ao as-
sinante pelas ligações.

O que causa certo espanto é que, ao lado da fantástica
recuperação que o Brasil tem experimentado no campo da
telefonia, o mercado brasileiro vem acompanhando a mais
avançada tecnologia na área. O país tem hoje em opera-
ção 130 empresas, de todos os portes e origens, que ofere-
cem serviços de VoIP, 15 das quais têm licença para ope-
rar serviços de telefonia fixa e podem oferecer ao cliente
um número de telefone. Segundo a consultoria Frost &
Sullivan, a telefonia VoIP deve gerar receitas de US$ 430
milhões até 2011 na América Latina. Técnicos do ramo jul-
gam que várias dessas empresas vão desaparecer e recla-
mam de estrangeiras que oferecem serviços desse tipo e
cobram em dólares ou euros e faturam por meio de car-
tões de crédito internacionais.

A questão é saber até que ponto isso deve ser objeto
de regulamentação. "Tecnicamente, a internet poderia
comportar um número ilimitado de empresas que ofe-
recem voz sobre IP", afirma Sérgio Amadeu."Em geral,
quanto maior o número de empresas concorrentes

maior é a possibilidade de es-
colha dos consumidores e me-
nores serão-os preços. O proble-
ma é que no cenário internacio-
nal da convergência digital te-
mos grandes jogadores que
possuem capital .suficiente pa-
ra oferecer serviços de VoIP a
preços mais baixos até que des-
truam sua concorrência. Por
outro lado, quanto mais livre de
regulamentação estiver a tele-
fonia via IP, melhor para os
usuários e empresas, pois pode-
rão utilizar as inúmeras possi-
bilidades que a rede permite. A
regulamentação de serviços
dentro da internet deve ser rea-

lizada com muito cuidado. A internet funcionou até
agora muito bem sem interferências legais."

Uma questão que se coloca com a popularização cres-
cente do uso de computadores no Brasil é o custo da ban-
da larga, que Sérgio Amadeu qualifica de proibitivo para
o brasileiro comum. "É caro, sim", comenta Paulo Caste-
lo Branco,"mas por causa do imposto cobrado. Olhe a sua
conta de banda larga e constate: 40% são de impostos."
Este é um tema que emociona o diretor da Fiesp. "O setor
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de telecomunicações tem a mais alta carga tributária do
mundo", afirma. "Dependendo da alíquota do ICMS de
cada Estado, esse custo pode chegar a 62,9% do valor do
serviço. No melhor dos casos, a carga tributária é de
42,2%. Isso, naturalmente, afasta investimentos que po-
deriam vir para o Brasil. Na Argentina, por exemplo, a
carga tributária sobre telecomunicações é de 21%.

Os brasileiros que têm migrado para a VoIP, comen-
ta Geller, estão procurando escapar do pagamento de
impostos, o que torna contraproducente a alta tributa-
ção sobre outras formas de telecomunicações. Isso
ocorre porque a legislação brasileira em vigor não en-
quadra a Volp como serviço de telefonia, mas como
um serviço adicional, que não precisa de licença, a não
ser que ofereça numeração.

A persistir essa situação, algumas comunidades de-
vem procurar soluções particulares para o problema,

que, naturalmente, só pode ser solucionado, em definiti-
vo, por meio de uma reforma fiscal-tributária. O uso mais
intenso da internet, inclusive para a telefonia, pode incen-
tivar o surgimento de municípios digitais que abram o
sinal em suas cidades e cada vez mais incentivem o uso
da telefonia sobre IP. Sérgio Amadeu cita como exemplo
a cidade de Quissamã (RJ), que oferece gratuitamente a
conexão wireless, banda larga, para todos os moradores.
E o que vem por aí, diz o professor da Cásper Libero, é al-
go que está sendo pouco discutido, ou seja, exatamente
como será a forma de ligação de telefones fixos e celula-
res para computadores. "Precisamos de padrões e regras
claras para a convergência digital. Em vez de controlar
quem pode participar, deveríamos definir como deve ser
a participação na web", diz ele.

Amadeu se inclui entre aqueles que consideram que
o BNDES deveria financiar projetos inovadores no se-

O custo da banda larga ainda é proibitivo para o cidadão comum
por causa do tributo cobrado: na conta, 40% são impostos
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tor de tecnologia da informação (TI). Isso seria justifi-
cável em vista de serem ainda pouco expressivas no Bra-
sil as instituições privadas direcionadas para financiar
projetos inovadores, as chamadas empresas de venture
capital. Existe, sim, a Financiadora de Estudos e Proje-
tos (Finep), do Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT), mais voltada para a pesquisa científica.

O BNDES poderia entrar na área de TI, mas tudo indi-
ca que vai demorar. O banco tem desafio mais urgente: o
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomuni-
cações (Fust), que já acumula recursos de mais de R$ 5 bi-
lhões mas ainda não começou a operar. Pelo que se noti-
cia, o Ministério das Comunicações tem sete projetos-pi-
loto a apresentar, e o governo pretende gastar, nos próxi-
mos quatro anos, uma parcela de R$ 757 milhões do Fust
para levar telefones e internet a escolas e hospitais públi-
cos. Desde maio, quando realizou o Congresso da Indús-
tria, a Fiesp vem preconizando o uso do Fust para a inclu-
são digital e para preparar a população para as oportuni-
dades e desafios da sociedade da informação.

Segundo Nilly Geller, a maior responsabilidade pe-
lo fato de o Fust não ter saído do papel até hoje não é

do Executivo, mas do Legislativo. A legislação, que o
Ministério das Comunicações vem tentando modificar,
é tão cheia de condicionantes que impede que os recur-
sos do Fundo fluam como deveriam fluir e que deve-
riam incluir, em seu entender, não só o acesso ao uso de
computadores mas também à banda larga.

A multiplicação dos meios de comunicação interpes-
soal pode levar à concentração ou à consolidação sob
o controle de grandes empresas. Sérgio Amadeu inclui
esse aspecto entre uma das grandes preocupações na
área de TI, mas considera que isso se combate co a liber-
dade dos fluxos de informação e a criação de linhas de
crédito para novos empreendimentos tecnológicos. Sem
discordar desse ponto de vista, Paulo Castelo Branco
observa que, em todos os setores de atividade, na era da
globalização, há uma tendência à concentração em bus-
ca de produtividade e ampliação de market share. O go-
verno só deve intervir quando se evidenciar que essa
tendência está impedindo a livre competição. "Repito: o
problema é que não temos uma estratégia, a mais longo
prazo, para esse setor tão importante e tão decisivo pa-
ra o nosso futuro", conclui.
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