
Lamentos no País
dos romeiros
Na Europa as operadoras receberam prazo para reduzir as tarifas do roaming
internacional. No Brasil, choro e obstáculos.

Da Redação

Face à mobilização em curso, novos
ventos podem soprar e aliviar a carga
tributária que pesa sobre as tarifas de

roaming internacional, talvez ainda em 2007,
Ao menos essa é a expectativa das
operadoras brasileiras, reunidas em torno
da ABR Telecom (Associação Brasileira de
Recursos em Telecomunicações) e da
Abetel (Associação Brasileira de Estudos
Tributários das Empresas de
Telecomunicações), Ambas, em reuniões
recentes com o Ministério das
Comunicações e a Secretaria de
Telecomunicações, comprometeram-se a
fazer a "lição de casa" para acelerar as
discussões em torno do assunto. E não
estão sozinhas: tomaram parte nos
encontros também a Acel (Associação
Nacional das Operadoras Celulares) e Anatel
(Agência Nacional de Telecomunicações).

Enquanto a ABR Telecom ficou com a
tarefa de apresentar um anteprojeto para a
realização de um fórum internacional, com
aval da URSA, coube à Abetel dimensionar
"perdas e danos" causados pela não
recepção, em sua totalidade, do Tratado de
Melbourne. Esse tratado já virou uma
"novela", cujo início se deu há quase duas
décadas e ainda hoje espera por um final
feliz. A URSA (Iniciativa para Ia Integración de
Ia Infraestructura Regional Suramericana) é
uma entidade que já tem US$ 1 milhão
provisionado pelo BID, exclusivamente para
projetos vinculados ao roaming
internacional. No mais, espera-se contar
com a sensibilidade do governo brasileiro
para uma eventual
renúncia fiscal que
beneficie as operadoras
e, em última instância,
os usuários finais.

O movimento que
acontece no Brasil não
deixa de ser um reflexo
da polêmica em torno
do roaming que se dá
na Europa desde
agosto. Naquela

ocasião, a União Européia (UE) divulgou um
comunicado fixando prazo de seis meses
(que se esgota em fevereiro de 2007) para
que as operadoras européias baixem suas
tarifas de roaming voluntariamente.

Com a iniciativa, a UE afirma que
pretende assegurar que os preços pagos
pelos consumidores, pelos serviços de
roaming, não sejam injustificadamente altos,
comparados aos pagos para chamadas em
seus próprios países. A UE propôs que as
empresas se manifestem até fevereiro do
próximo ano e coloquem as novas medidas
em prática até julho de 2007. A comissão
mostra-se determinada a limitar os preços
pagos pelo uso dos celulares fora da zona

do euro. Na Europa, o
preço médio de uma
ligação telefônica com
roaming está em cerca
de €1,15 (US$1,50),
custo cinco vezes
superior ao da prestação
do serviço.

Dentro das novas
propostas apresentadas
pela comissária
responsável pelas

telecomunicações e mídia, Viviane Reding, o
preço de uma chamada feita de fora para
qualquer parte da UE teria um teto de
€ 0,49 por minuto (menos da metade do
valor atual). No entendimento da Comissão
Européia, reduzir o custo do roaming não só
representará uma economia para os
consumidores como também aumentará
a competitividade. Hoje, as tarifas de
roaming na Europa respondem por cerca
de €8,5 bilhões ou 5,7% das receitas
das operadoras.

À primeira vista pode-se pensar que as
teles passariam a ganhar menos com a
redução de tarifas. Aliás, as mesmas
argumentam que o mercado está
funcionando, com as reduções voluntárias
nos preços. Porém, a UE não parece
convencida e ameaçou com a possibilidade
de regulamentação. Mais do que
prontamente, Vodafone, Orange e T-Mobile,
entre outras operadoras, anunciaram planos
de reduzir suas tarifas de roaming - desta
vez, pela metade. Vale destacar que o plano
da Comissão ainda precisa ser aprovado
pelo Parlamento Europeu e Conselho de
Ministros. Se aprovado, entrará em vigor no
terceiro trimestre de 2007.
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No Brasil, como na Europa, a maior
parte dos assinantes de telefones móveis
deixa seus celulares em casa quando viaja
para o exterior e prefere alugar outro
aparelho celular no país visitado, em razão
do alto custo que teriam de pagar pelas
ligações. Já nos Estados Unidos,
iniciativas agressivas de algumas
operadoras chegam a oferecer tarifas de
roaming de US$ 1 a US$ 5 o minuto,
dependendo do país.

As operadoras brasileiras insistem que
não lucram com o roaming internacional e
que ainda acabam arcando com o ônus de
serem consideradas as "grandes vilãs" pelos
usuários. O Brasil é tido como um País
"exportador de romeiros", em razão do
expressivo número de executivos em
constantes viagens de negócios.

Gerente da divisão de gestão estratégica
de interconexão e roaming da Vivo,
Fernando Duschitz considera a questão do
Tratado (ou Protocolo) de Melbourne, de
1988, "um nó a ser desatado". Para ele, se
na época o roaming internacional era ainda
incipiente, hoje o cenário mudou
completamente: "As operadoras tentam

de forma a tentar um acordo regional,
amplo e irrestrito, ao menos com as
operadoras latino-americanas, já que hoje
se depende dos acordos bilaterais firmados
entre as operadoras, afirma o gerente de
roaming da ABR Telecom, Marcelo Burin:
"Hoje, o roaming internacional representa
para as operadoras mais valor agregado do
que receita. Elas precisam disponibilizar,
mas não lucram com o serviço.
Seguramente, com a tarifa de roaming
internacional mais barata, a demanda
aumentaria e com ela a rentabilidade. Mas é
preciso contar com a desoneração tributária
para que o pleito se torne realidade."

Hora de fazer as contas
Fonte ligada ao Ministério das

Comunicações antecipa que a questão
tributária é complexa e só poderá ser levada
adiante depois de resolvidas questões
práticas e prioritárias, como a melhoria na
qualidade do serviço e no atendimento ao
consumidor. É possível que a discussão
sobre qualidade do roaming venha a
envolver inclusive a GSM Association e a
Citei (Inter-American Telecommunication

firmar acordos bilaterais os mais vantajosos
possíveis com as operadoras, inclusive
européias, mas a carga tributária, aqui,
pesa. É fundamental rever essa questão."

Eduardo Rezende, gerente de roaming
da TIM, revela que quase a metade (45%)
do valor da tarifa se refere aos impostos.
"Com certeza é importante reavaliar a
questão do Tratado de Melbourne. O
Ministério das Comunicações tem-se
empenhado e demonstra receptividade ao
pleito das operadoras."

Diretor de roaming da Claro, Marco
Quatorze assinala que as operadoras
européias cobram mais caro pelo uso de
suas redes em roaming (o que acaba
encarecendo as tarifas para o usuário
brasileiro), comparativamente ao cobrado
pelas operadoras brasileiras. Se o custo das
tarifas fosse menor, a demanda cresceria de
forma mais regular, tal como acontece nos
meses de férias (julho, dezembro e janeiro) e
em eventos pontuais. "Na Copa do Mundo,
por exemplo, tivemos um aumento de 50%
no roaming internacional", observa.

É importante discutir o roaming
internacional também no âmbito da URSA,

Commission). "Há casos em que
simplesmente o 0800 das operadoras não
funciona. É preciso atender melhor o
romeiro lá e o estrangeiro aqui. Tornar o
serviço mais eficiente e simples."

Uma vez que o Tratado de Melbourne
não versa somente sobre roaming, mas
também sobre as ligações internacionais de
longa distância (assunto que envolve as
operadoras fixas), a mesma fonte considera
que não é o caso de levar o assunto
Melbourne para a URSA, pois a questão
tarifária diz respeito a algo muito particular
do Brasil. No seu entender, na URSA devem
ser discutidas as questões de ordem
prática. "É até preferível desvincular a URSA
de Melbourne", pondera.

A fase, por ora, é de mapear um modelo
de roaming mais apropriado e montar um
cronograma que acelere as discussões em
torno do tema. "É preciso dimensionar a
perda de arrecadação para o Estado,
ganhar legitimidade, apresentando cálculos
precisos que possam eventualmente
viabilizar uma renúncia fiscal. Afinal, o
Tratado ainda pode ser ratificado, se houver
vontade política", revela.

Tratado de
Melbourne, o
"nó da questão"
Durante a IX Assembléia Plenária do Comitê
Consultivo Internacional Telegráfico e
Telefônico (CCITT) e Conferência
Administrativa Mundial Telegráfica e
Telefônica, realizada em Melbourne
(Austrália) em 9 de dezembro de 7988, foi
aprovado o Regulamento das
Telecomunicações Internacionais (RTI) que
dispõe sobre as operações de interconexão
entre as operadoras dos países signatários,
entre eles o Brasil.
O "nó da questão" é que o Regulamento
das Telecomunicações Internacionais, bem
como o Regulamento de
Radiocomunicações - que faziam parte do
"Tratado de Melbourne" - não foram
anexados (sabe-se se lá por quais razões)
aos decretos legislativos que aprovam
tratados como os de Nice (1989) e de
Genebra (1992).
Por conta de tal "imbróglio", a Secretaria da
Receita Federal, em sua decisão de número
229, de 26 de agosto de 1999 (portanto, já
no período pós privatização da telefonia e no
Governo FHC), entende que os respectivos
regulamentos deveriam ter sido
"expressamente transcritos para que ficasse
expressa a recepção das normas
internacionais" que, entre outros itens,
isentaria as operadoras brasileiras da
incidência do Imposto de Renda devido 'as
operadoras de telecomunicações
estrangeiras pelo uso de suas redes.
Como resultado prático, as operadoras
brasileiras vem arcando com uma elevação
de até 33% no custo de interconexão
com as operadoras estrangeiras, ônus
que fatalmente acaba sendo repassado
ao consumidor.
No entender da Abetel, em parecer
encaminhado 'a então Associação Brasileira
de Roaming em 2001, a ausência de
reprodução não significa que o "Tratado de
Melbourne" não foi recepcionado pelo
sistema jurídico brasileiro. E a fim de dirimir
quaisquer dúvidas, a entidade vem
pleiteando, ainda sem sucesso, que o
Decreto Legislativo de número 67/98 seja
republicado, desta vez com os respectivos
regulamentos devidamente anexados.
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