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INTRODUÇÃO

A classe média brasileira gasta mais de 2% do seu 

orçamento com despesas de telefone, acesso a In-

ternet e televisão por assinatura. Nas áreas urbanas 

das grandes cidades, a proporção desta despesa nos 

orçamentos familiares costuma ser algumas vezes 

maior, dependendo da faixa de renda e da região. É 

um grande mercado, hoje explorado por empresas de 

telecomunicações de grande porte.

As empresas de telecomunicações estiveram, por 

muito tempo, segmentadas em suas áreas de atu-

ação e fortemente baseadas em redes fixas. O mer-

cado de telefonia fixa, desde a quebra do monopólio 

estatal da Telebrás, que foi privatizada em julho de 

1998, foi dividido em três áreas, operadas pela Tele-

mar, Brasil Telecom e Telefónica. No início da década 

atual, foi autorizada a entrada de empresas espelho 

que poderiam competir com cada um dos operadores 

já instalados. Mais recentemente, tem sido estudada 

a introdução de mais competição, mas o avanço tem 

sido lento e muitas vezes ameaçado por operações 

que elevam a concentração de alguns mercados.

Surge no mercado de telecomunicações, uma nova e 

importante tendência: o triple play. Este jogo triplo 

nas comunicações acontece com a oferta dos ser-

viços de voz, dados e vídeo através de uma única 

rede e difere da oferta destes três serviços por uma 

mesma empresa, que oferece economias bem menos 

significativas que a tripla utilização da mesma rede 

física. No Brasil, hoje, as operadoras já estabelecidas 

no mercado, também chamadas de incumbentes, já 

apresentam ofertas convergentes rumo ao triple play, 

evidenciando que o cenário de convergência no país 

já é uma realidade. Todavia, é necessário assegurar 

que essa tendência não impacte de forma negativa a 

livre concorrência.

O SETOR DE TELECOM

Breve histórico do setor de telecomunicações no Brasil

No final da década de 50, resultante da distribuição 

indistinta de concessões, eram inúmeras as compa-

nhias telefônicas que operavam no país. Todas, no 

entanto, apresentavam grandes dificuldades opera-

cionais e de interligação.

Na década de 60, o governo brasileiro instituiu, com 

o Sistema Nacional de Telecomunicações (SNT), um 

planejamento de integração das telecomunicações e 

sistema de tarifação. Em 1965, resultante da política 

básica do setor, foram criados a Empresa Brasileira 

de Telecomunicações S/A (Embratel) para implemen-

tar o sistema de comunicações a longa distância no 

país e o Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT) 

destinado a financiar suas atividades. A telefonia ur-

bana, no entanto, ainda era muito deficiente.

Criada em 1972, a Telecomunicações Brasileiras S/A 

(Telebrás) era uma empresa holding de um sistema 

que, através da incorporação das companhias telefô-

nicas locais existentes, se constituiu de 27 operadoras 

estaduais e de uma operadora de longa distância, a 

Embratel. Vinculada ao Ministério das Comunicações, 

tinha por atribuições planejar, implantar e operar o 

SNT. No biênio de 1985-1986, com o lançamento de 

dois satélites de comunicação, foi possível a total in-

tegração da telefonia, telegrafia e televisão em todo 

o território nacional. 

A Telebrás tornou-se responsável por 95% dos ser-

viços públicos de telecomunicações do país. Além 

dela, outras cinco empresas independentes respon-

diam pelos 5% restantes e estavam tecnicamente 

integradas ao sistema: a Companhia Riograndense 

de Telecomunicações (CRT), a Centrais Telefônicas de 

Ribeirão Preto (Ceterp), a Serviços de Comunicações 

de Londrina (Sercomtel) e a Companhia Telefônica do 

Brasil Central (CTBC). Esta última era a única empre-

sa privada no setor, operando na região de Uberlân-

dia, no Triângulo Mineiro.

Ao final dos anos 80, os efeitos da política de con-

tenção de investimentos em todas as estatais que 

vinha desde o começo da década se faziam sentir 

no setor. E, em comparação com outros setores, as 

telecomunicações foram relativamente mais atingi-

das, uma vez que, pela peculiaridade de seu caráter 

modular, eram mais sensíveis a um corte brusco de 

investimentos. 

A década de 90 

No início da década de 90, o tamanho da rede te-

lefônica existente configurava uma grande demanda 

reprimida, além do desequilíbrio da distribuição dos 

terminais telefônicos no país. Somada a isso, a qua-

lidade do serviço e a oferta de telefonia avançada e 
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de serviços eram insuficientes. Os resultados foram altos custos dos terminais associados a uma demora de, fre-

quentemente, mais de ano, para a instalação de uma linha, o que gerou um mercado paralelo e especulativo.

Até meados da década, ainda se pensava em recuperar e modernizar o sistema com a ampliação da digitalização 

e a oferta de novos serviços, mas com o modelo organizacional já existente de monopólio público. O governo 

federal em 1995, no entanto, iniciou o processo de reforma do setor quebrando o monopólio constitucional que 

reservava às empresas de controle acionário estatal, a exploração dos serviços de telecomunicações. 

A privatização

Para que fosse realizada a privatização do setor de telecomunicações, fazia-se necessária uma reforma do apa-

rato legal e regulatório do setor. A concepção era transformar o monopólio público em um sistema de concessão 

pública a operadores privados que, através da concorrência gerada, fomentasse o crescimento e a universaliza-

ção dos serviços.

Aprovada a modificação constitucional, a estratégia de privatização da Telebrás se divide em três etapas distin-

tas, detalhadas no quadro a seguir:

• a abertura imediata do mercado de telefonia celular privada - Banda B - por intermédio da Lei Mínima (1996-97);

• a elaboração e aprovação da Lei Geral de Telecomunicações (1997); e

• a reorganização e privatização da Telebrás, com introdução de concorrência na rede básica (1998-99).

Etapas Básicas da Reforma das Telecomunicações

Fonte: WOHLERS (2003) pg.23

Etapas                                   Observações
A. Lei Mínima e 
Concorrência na 
Telefonia Celular 

A Lei Mínima, autorizando a liberalização na telefônica celular, foi enviada ao 
Congresso em 28.11.95 e sancionada em 19.07.96. O edital de licitação para 
as concessões foi promulgado em janeiro de 1997 e a abertura das propostas 
teve inicio em maio desse ano. Os primeiros contratos começaram a ser 
assinados em junho de 1997 e em dezembro entrou em operação o primeiro 
prestador privado (Americel) na região de Brasília e Centro- Oeste.

B. Lei Geral e Órgão de 
Regulamentação

Apresentação pelo Executivo em dezembro de 1996, discussão pelo Legislativo 
no 1o semestre de 1997, aprovação em 16.07.97 e estabelecimento da 
legislação complementar no 2o semestre de 1997.

C. Reestruturação, Privatização e Concorrência

C.1. Reorganização do 
Sistema Telebrás

Aglutinação das empresas-polo em três empresas regionais (Telesp, Tele 
Centro/Sul e Tele Norte/Nordeste/Leste) de forma consistente com o plano 
de outorgas.

C.2. Privatização das 
Empresas do Sistema 
Telebrás

A previsão era de, após a reorganização, serão privatizadas as três empresas 
regionais, a Embratel e as nove empresas operadoras de telefonia celular 
pública (a serem constituídas de forma independente), totalizando 13 
operadoras a serem desestatizadas em meados de 1998.

C.3. Concorrência na 
Rede Básica (Longa 
Distância e Serviço 
Local)

Somente após a privatização e a aprovação do plano de outorgas (inclui 
a redivisão territorial das áreas operacionais) seria dado inicio efetivo à 
introdução da concorrência na longa distância e no serviço local; haverá um 
período de transição de 3 a 4 anos com duopólio nos principais mercados/
serviços.
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Em agosto de 1995, uma emenda constitucional per-

mitiu outorga, ao setor privado, de concessões para 

exploração de serviços de telecomunicações. No ano 

seguinte, em 1996, a Lei nº 9.295/96 permitiu a lici-

tação de concessões de telefonia celular da banda B. 

Em 1997, aprovada a Lei Geral das Telecomunicações 

(Lei nº 9.472), estabeleceu-se a base regulatória do 

setor assim como as diretrizes para a privatização do 

Sistema Telebrás. Foi criada a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), autarquia especial vin-

culada ao Ministério das Comunicações que assume 

a regulação do setor. Esta, além de poder exercer o 

papel de poder concedente, celebrar e gerenciar os 

contratos de concessão, também cumpre as funções 

de planejamento, fiscalização e normatização dos 

serviços de telecomunicações. É administrativamen-

te independente, financeiramente autônoma, não se 

subordina hierarquicamente a nenhum órgão de go-

verno e seus dirigentes têm mandato fixo e estabilidade.

Foram licitadas as concessões de telefonia móvel ce-

lular para três áreas do território nacional, no valor 

de US$ 4 bilhões. Houve igualmente, a venda de par-

ticipações minoritárias dos Estados em empresas tais 

como a CRT-Cia Riograndense de Telecomunicações.

Em 29 de julho 1998, ocorreu a privatização sob a 

coordenação e modelagem de venda do Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

através de 12 leilões consecutivos na Bolsa de Va-

lores do Rio de Janeiro (BVRJ). As 12 holdings ven-

didas, criadas a partir da cisão das 27 subsidiárias 

do Sistema Telebrás, foram transferidas às Empresas 

de Telefonia Fixa (Telefónica, Telemar e Tele Centro-

Sul), de Longa Distância (Embratel) e de Telefonia 

Celular-Banda A (Telesp Celular, Tele Sudeste Celular, 

Telemig Celular, Tele Nordeste Celular, Tele Centro-

Oeste Celular, Tele Leste Celular, Tele Celular Sul e 

Tele Norte Celular). 

A venda da Telebrás, segundo o BNDES, foi a maior 

operação de privatização de um bloco de controle já 

realizada no mundo, o governo arrecadando, à época, 

R$ 22 bilhões, com um ágio médio de 63% sobre o 

preço mínimo estipulado.

Em 1999, o governo arrecadou US$ 128 milhões com 

a venda das concessões para exploração de quatro 

áreas de telefonia fixa das empresas espelho que fa-

riam concorrência às companhias de telefonia fixa e 

operadora de longa distância. 

Leilões das bandas A e B 

A banda A da telefonia celular surgiu em leilão, em 

julho de 1998, da cisão das antigas operadoras da Te-

lebrás. Ocupam a primeira faixa de rádio-frequência 

destinada aos celulares, que varia de 800 megahertz 

a 900 megahertz. 

A banda B da telefonia celular já surge privati-

zada em meados de 1997, antes mesmo da pri-

vatização do sistema Telebrás, para concorrer 

com as então estatais operadoras da banda A 

da telefonia celular. As concessões, divididas em 

dez áreas, foram vendidas em licitação pública. 

A partir de 1998, a competição das operadoras 

das bandas A e B Serviço Móvel Celular (SMC) se 

intensificou em todas as regiões do País.

Fonte: BNDES

  Concessão empresas-espelho    Preço de venda            Empresa ou grupo 
                                                                                                comprador

  Região II (Tele Centro Sul) US$ 0,1 milhões       Global Village (GVT)

  Região I (Tele Norte Leste) US$ 45,5 milhões Vésper

  Região IV (Embratel)                 US$ 41,7 milhões Intelig 

  Região III (Telesp)                 US$ 41,1 milhões Vésper

  Total                                  US$ 128,4 milhões 

   Telefonia fixa e serviço de longa distância        Preço de venda

   Telesp                                                US$ 4.967 milhões
   Tele Centro Sul                                   US$ 1.778 milhões
   Tele Norte Leste                                   US$ 2.949 milhões
   Embratel                                   US$ 2.276 milhões

   Total                                                  US$ 11.970 milhões

   Banda A                    Preço de venda        Empresa ou grupo 
                                                                                 comprador

 Telesp Celular     US$ 3.082 milhões          Portugal Telecom

 Tele Sudeste 
 Celular                    US$ 1.168 milhões             Tel Internacional (Tisa), 
                                                                             Iberdrola, NTT, Mobil 
                                                                                 e Itochu Corp

 Telemig Celular    US$ 649 milhões           TIW, Opportunity e 
                                                                               fundos de pensão

 Tele Selular Sul    US$ 601 milhões           Telecom Itália

 Tele Nordeste Celular    US$ 567 milhões           Telecom Itália

 Tele Leste Celular   US$ 368 milhões        Iberdrola e Telefónica 
                                                                               Internacional

 Tele Centro Oeste 
 Celular                          US$ 378 milhões              Splice do Brasil

 Tele Norte Celular    US$ 161 milhões     TIW, Opportunity e fundos 
                                                                                 de pensão

 Total                   US$ 6.974 milhões 

Fonte: BNDES

Fonte: BNDES
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Concessões das bandas C, D e E de telefonia celular

As concessões 1 das bandas C, D e E são freqüências 

que passaram a integrar o novo Serviço Móvel Pes-

soal (SMP) no país, concorrendo com as bandas A e 

B. Em 2001, o leilão da banda C fracassou, pois um 

único envelope com lance zero foi entregue à Anatel. 

O consórcio responsável pela oferta, por já ter em-

presas na telefonia fixa só poderia participar do leilão 

das bandas D e E. 

Ainda em 2001, o governo federal vendeu três con-

cessões da banda D. Duas foram adquiridas pela TIM 

(Telecom Italia Mobile) e a terceira, a Área 2 da banda 

B, pela Telemar. Passaram a operar a partir de 2002.

Em junho de 2001, não houve propostas para o leilão 

da banda E para a região Centro-Sul, onde operava 

a Brasil Telecom, nem para o Estado de São Paulo, 

onde opera a Telefónica.

 Banda B   Regiões     Preço de venda  Empresa ou grupo comprador

Área 1     São Paulo     US$ 2.453 milhões        BCP (BellSouth, Safra, Oesp 
e Splice)

 Área 2     Interior SP US$ 1.223 milhões Tess (Telia, Eriline e Primav)

 Área 3 ES e RJ US$ 1.327 milhões Algar/ATL (Lightel, Queiroz 
Galvão e SK Telecom)

 Área 4 MG US$ 457 milhões Vicunha, Telecom Itália e 
UGB (União Globopar Bradesco)

 Área 5 PR e SC US$ 729 milhões Suzano, Inepar, Motorola, 
Global Telecom e DDI

 Área 6 RS US$ 315 milhões Telet (Bell Canadá, TIW, 
Fundos de pensão e 
Banco Opportunity)

 Área 7    GO, MS, MT,
            RO, AC, DF e TO  US$ 314 milhões        Americell (Bell Canada, TIW,  

fundos de pensão 
e Banco Opportunity)

Área 8                         US$ 51 milhões                   Splice do Brasil

Área 9 BA e SE US$ 232 milhões Vicunha, Telecom Itália e 
UGB

Área 10                   US$ 512 milhões Safra, Bellsouth, Oesp e 
Splice

 
                 
Total                         US$ 7.613 milhões 

GO, MS, MT, 
RO, AC, DF 
e TO

AM, RR, AP, 
PA e MA

PI, CE, RN, 
PB, PE e AL

Área de Concessão Banda D             Resultado dos Leilões

Área 1                                              US$ 556,2 milhões

Área 2                                              US$ 274,1 milhões

Área 2 (sobras)                               US$ 18,7 milhões

Área 3                                               US$ 503,2 milhões

Total                                              US$ 1.352,2 milhões

Alguns conceitos tecnológicos

O sistema de comunicação brasileiro opera com di-

versas tecnologias dependendo da rede e do tipo de 

transmissão de voz, dados e vídeo. A banda larga 

é uma designação genérica de sistemas que apre-

sentam altas taxas de transmissão. Essa transmis-

são pode ser feita através de algumas tecnologias 

diferentes, como cabos (DSL, modem a cabo e fibra 

ou cabo ótico) além de fibras de tecnologia sem fios, 

chamado de wireless, como a transmissão feita via 

satélite e freqüências de rádio. 

O DSL, Digital Subscriber Lines, é a plataforma de 

banda larga mais comum no mundo, que usa freqüên-

cias diferentes para dividir serviços da voz e dados na 

mesma linha telefônica padrão. Isto significa que os 

usuários têm a habilidade de navegar na Internet e 

falar ao mesmo tempo no telefone, usando apenas 

uma linha telefônica.

A telefonia fixa ou o STFC, Serviço Telefônico Fixo 

Comutado, é o serviço de telecomunicações que, por 

meio de transmissão de voz e de outros sinais, des-

tina-se à comunicação entre pontos fixos determina-

dos, utilizando processos de telefonia, com serviço 

local e de longa distância nacional e internacional. No 

Brasil, as principais operadoras são a Telefônica, a 

Brasil Telecom e a Oi-Telemar.

As empresas-espelho, por operarem nas mesmas 

áreas e com o mesmo tipo de serviços das conces-

sionárias privatizadas, obedecem a regras mais 

flexíveis. Podem se tornar independentes de um cus-

toso e demorado sistema de cabeamento, utilizando 

a WLL, rede local sem fio que opera através da ra-

diofreqüência para transmissão dos sinais de voz.

1 Cabe distinguir aqui concessão de privatização, onde a primeira é a delegação da prestação 
do serviço, mediante contrato, por prazo determinado, no regime público, sujeitando-se a con-
cessionária aos riscos empresariais, remunerando-se pela cobrança de tarifas dos serviços aos 
usuários ou por outras receitas alternativas e respondendo diretamente pelas suas obrigações 
e pelos prejuízos que causar. Já a privatização diz respeito à alienação, pela União, de direitos 
que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas delib-
erações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade.

Fonte: BNDES

Fonte: BNDES

Área de Concessão Banda                    Resultado dos Leilões

Área 1 (RJ, MG, ES e 13 estados do NE e NO)       US$ 481,7 milhões

Área 1(sobras)                                       US$ 65,9 milhões

Área 2 (Centro-Sul) (sobras)                         US$ 53,4 milhões

Área 3 (SP) (sobras)                       US$ 118,5 milhões

Total                                                    US$ 719,5 milhões
Fonte: BNDES
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O modem a cabo, onde as redes de cabos são capa-

zes de carregar “canaletas diferentes” sobre o mes-

mo cabo físico, que originalmente carregavam canais 

de televisão e que, recentemente, passaram a enviar 

e receber dados de Internet.

A fibra ou cabo ótico, diferentemente das tecnologias de 

DSL e do modem a cabo, utiliza lasers óticos para trans-

mitir pulsos de luz em cabos silicone extremamente fi-

nos. Como a luz usa freqüências mais elevadas, a fibra 

ótica pode carregar milhares de vezes mais dados do 

que o sinal elétrico ou as ondas de rádio. 

O sistema de fibra ótica pode, teoricamente, fornecer 

potencial quase ilimitado de tamanho de faixa, e esta 

solução é frequentemente empregada para conexões 

elevadas entre cidades ou áreas de faixas dentro das 

cidades. Os custos de instalação de cabos de fibra 

ótica estão caindo, a ponto de permitir conexão resi-

dencial à Internet com velocidades 20 vezes maior 

que as conexões as mais rápidas do modem do DSL 

e de cabo.

O mercado de vídeo é explorado por empresas de 

televisão por assinatura, distribuindo sons e imagens 

a assinantes, por meio de um único canal UHF e atra-

vés de sinais codificados, mediante a utilização de 

canais do espectro radioelétrico, o mesmo utilizado 

pelos canais comuns de televisão. Estas operam basi-

camente com três tecnologias: DTH, CATV e MMDS. 

. A DTH, direct to home ou Distribuição de Sinais de 

Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite, é  

uma modalidade de serviço especial de TV por assi-

natura que utiliza satélites para a distribuição direta 

dos sinais de televisão e áudio para os assinantes 

na área de prestação do serviço. A órbita dos satéli-

tes acompanha as rotações do Planeta Terra. Todos os 

municípios brasileiros podem ser abrangidos pela área 

de um mesmo satélite, o que permite que o serviço 

seja levado às localidades mais distantes, nos rincões 

do país. No Brasil, o principal operador é a Sky. 

. O MMDS, Distribuição de Sinais Multiponto Multica-

nal, é uma das modalidades de serviço especial de TV 

por assinatura, que utiliza uma faixa de micro-ondas 

terrestres (2500 a 2680 MHz) com estações repeti-

doras em cada bairro, levando os sinais da televisão 

através de ondas de curto alcance até a residência 

do cliente. 

. De maneira geral, costuma-se falar em TV a cabo 

como sendo a televisão por assinatura, mas a forma 

que efetivamente utiliza cabos para conduzir os sinais 

é a tecnologia CATV. Consiste na distribuição de si-

nais de vídeo e/ou áudio a assinantes, por intermédio 

de meios físicos, ou seja, de cabos coaxiais e fibras 

óticas. Esta exige um alto custo da infra-estrutura de 

cabeamento, normalmente através de redes que po-

dem ser subterrâneas ou, como é comum no Brasil, 

aéreas suportadas pelos mesmos postes utilizados 

pelas concessionárias de energia elétrica. 

Devido ao custo fixo elevado, esta tecnologia só cos-

tuma ser empregada em áreas mais adensadas e 

com poder aquisitivo de médio a alto, principalmente 

nas grandes cidades.

O serviço de dados, particularmente o acesso a Inter-

net em alta velocidade, é explorado principalmente 

pelas operadoras de telefonia e pelas empresas de 

televisão por assinatura. As empresas de telefonia 

fixa operam o serviço através da tecnologia ADSL, 

como o Speedy da Telefónica e o Velox da Telemar. 

Já as operadoras de televisão, especialmente as que 

utilizam rede por cabo, carregam serviços de Inter-

net em alta velocidade em suas redes, como o Ajato 

da TVA e o Vírtua da Net. Há também algumas em-

presas que mantêm redes adicionais.

O SMP, Serviço Móvel Pessoal, é o serviço de tele-

comunicações móvel terrestre e utiliza um sistema de 

radiocomunicações com técnica celular, interconecta-

do à rede pública de telecomunicações e acessado 

por meio de terminais portáteis, transportáveis ou 

veiculares, de uso individual. Possibilita a comuni-

cação entre Estações Móveis e de Estações Móveis 

para outras estações. Ainda, se caracteriza por per-

mitir comunicação entre estações de uma mesma 

Área de Registro do SMP ou acesso a redes de tele-

comunicações de interesse coletivo.

O governo brasileiro escolheu, para as bandas C, D e 

E, a freqüência de 1,8 GHz, a mesma adotada na Eu-

ropa e com o apoio das principais empresas ligadas 

ao setor de telefonia celular europeu. Esta freqüência 

favorece a tecnologia GSM, Sistema Global de Comu-

nicação Móvel, utilizada em praticamente toda a Eu-

ropa e em parte nos Estados Unidos. Para o usuário, 

a principal diferença entre os sistemas europeu e 

americano de 1,9GHz era o roaming e a possibilidade 

de enviar torpedos. 
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A escolha da freqüência inviabilizou a utilização das tec-

nologias CDMA, Múltiplo Acesso por Divisão de Código, e 

TDMA, Múltiplo Acesso por Divisão de Tempo, no SMP. 

A adoção do padrão norte-americano poderia trazer 

maiores ganhos tecnológicos, mas privilegiaria as já 

existentes operadoras das bandas A e B, que utilizam as 

tecnologias CDMA e TDMA. De toda a forma, a tecnolo-

gia européia adotada à época favoreceu a implantação 

da terceira geração de te-lefonia celular que opera em 

1,9 GHz, com grandes ganhos tecnológicos. 

Ainda, há as redes sem fio. As principais são redes 

de área local do wireless (WLANs) e Fidelity Wireless 

(Wi-Fi). 

Nesse caso, uma nova tecnologia, o WiMax ofere-

cerá uma solução de rede metropolitana, pois cobre 

duas grandes áreas geográficas – Wide Area Network 

(WAN) e Metropolitan Area Network (MAN). Está em 

desenvolvimento por um conjunto de empresas de 

tecnologia de comunicação e possui dois padrões: 

. o nomádico, com equipamentos já homologados       

cccdesde janeiro de 2006 e onde é possível usá-los 

cccem diversos locais fixos

. o móvel, que permite conectividade em velocidades 

cccde até 100 km/hora.

Sob o ponto de vista técnico, o WiMax é uma marca 

de certificação que pode ser conferida a equipamen-

tos que atendam certos padrões de conformidade e 

de interoperabilidade com a família de um padrão 

técnico específico. Apesar de não ser uma tecnologia 

no sentido estrito do termo, seu nome se popularizou 

para designar a tecnologia subjacente. Permite o es-

tabelecimento de uma conexão de até 75 Mbps em 

um raio de até 50 km. Trata-se de elevada velocidade 

em comparação com as tecnologias tradicionais e em 

uso no Brasil.

TENDÊNCIAS

Concorrência e convergência 

Nos últimos três anos, houve grande alteração para-

digmática no mercado de telecomunicações mundial 

resultante de fortes movimentos de fusões e aquisições 

entre grandes corporações. O mercado é altamente 

concentrado, com alguns poucos players que atuam nos 

principais segmentos de telecomunicações de telefonia 

fixa, móvel, longa distância e TV por assinatura. 

No que tange os serviços de longa distância nacional e 

internacional, havia um equilíbrio aparente entre quatro 

grandes players, quais sejam a Embratel, Telefónica, 

Telemar e Brasil Telecom, mas está de fato, altamente 

concentrado regionalmente pelas concessionárias. Esta 

elevada concentração existe também em outros países, 

mas vários deles usam regulamentações que impedem 

que a falta de concorrência leve a baixa cobertura ou 

preços elevados ao consumidor.

No caso da banda larga, por exemplo, as três conces-

sionárias locais existentes controlam mais de 80% do 

mercado de banda larga. A concessionária do STFC 

local detém alta participação do mercado: o Speedy 

da telefônica detém 70% em São Paulo; a Telemar 

concentra 81% no Rio de Janeiro e 44% em Belo Ho-

rizonte, com o Velox. Novamente, a falta de concor-

rência implica em serviços com tarifas elevadas com-

parativamente às que se praticam em outros países, 

assim como velocidades de acesso muito baixas se 

comparadas às que são oferecidas a consumidores 

de países desenvolvidos.

O novo modelo do mercado surge de um cenário com-

petitivo onde operadoras fixas passaram a adquirir e 

incorporar em seus negócios, as operadoras móveis, 

de longa distância e TV por assinatura. A mudança 

de paradigma se dá no momento em que as teles 

deixam de vender apenas serviços, e passam a pen-

sar soluções para seus clientes. 

Triple play

Diferentemente de uma incumbente oferecer três 

serviços distintos, o triple play corresponde à ofer-

ta, por um mesmo operador, de serviços de voz, da-

dos (Internet) e vídeo. A tendência crescente é a de 

que a infra-estrutura de Internet passe a carregar 

serviços de voz, tanto através da oferta de telefo-

nia fixa por novos operadores que oferecem serviços 

semelhantes ao das concessionárias do STFC local, 

quanto através de serviços de Voz sobre IP (VoIP) 

nas diversas redes que suportam Internet. No caso 

do vídeo, entretanto, não há notícia de redes com 

tecnologia capaz de suportar diversos canais simul-

tâneos com vídeo sobre IP; assim, este último ainda 

não se popularizou como vem ocorrendo em várias 

jurisdições com a voz na mesma rede. 

O triple play, por oferecer três serviços diversos através 

de uma única rede, caracterizando uma convergência 
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tecnológica do setor, pode gerar importantes reduções 

do custo médio de provisão dos serviços. Em um 

ambiente competitivo ou em mercado submetido à 

regulação adequada, estas economias podem trazer 

sensíveis benefícios aos consumidores. Boa parte 

das economias obtidas se deve ao forte potencial de 

economias de escopo, especialmente por que a tripla 

utilização das redes permite um melhor rateio dos 

elevados custos fixos associados à infra-estrutura.

A rápida dinâmica tecnológica do mercado de tele-

comunicações vem possibilitando a introdução de 

uma nova modalidade de serviços, através do uso 

do espectro eletromagnético. As ondas do ar são 

hoje fortemente empregadas para serviços de voz, 

pela telefonia celular. Esta é a modalidade que mais 

cresce no Brasil, já tendo ultrapassado a casa dos 

100 milhões de assinantes no Brasil. O forte cresci-

mento dessa modalidade contrasta com a estagnação 

da telefonia fixa.

O uso das ondas vem se desenvolvendo rapidamente 

até o ponto em que se conquistam velocidades cada vez 

maiores para o tráfego de dados. No futuro, quem sabe, 

o espectro eletromagnético poderá fornecer suporte até 

mesmo à transmissão de vídeo, o que exigiria grande 

capacidade, velocidade e confiabilidade. 

. A teoria dos mercados contestáveis e a transição  

nnndos monopólios para um ambiente de competição

Em um mercado altamente concentrado como este, 

há que se analisar sua contestabilidade. Baumol 

propõe a teoria dos mercados contestáveis como um 

conceito mais geral que o da concorrência perfeita e 

uma forma de explicar o comportamento de indús-

trias e de preços, quais sejam suas estruturas, de 

concorrência perfeita, oligopolista ou monopolista. 

Para ser contestável, um mercado deve ter oferta e 

demanda equilibradas e as incumbentes terem lucros 

não-negativos, caracterizando2 a factibilidade desse 

mercado. Nele, nenhuma entrante pode obter lu-cros 

tomando o preço das participantes como dado, carac-

terizando a sustentabilidade . Têm a vantagem, porém, 

de poder analisar a lucratividade do setor com a estru-

tura de formação de preço já existente no setor, antes 

de tomarem a decisão de investimento. Assim, não há 

barreiras à entrada de um mercado contestável. 

Outra hipótese é que tampouco haja barreiras de saí-

da, i.e., que a firma posa recuperar os custos incor-

ridos no momento de sua entrada naquele mercado, 

ou seja, que sua entrada seja totalmente reversível 3. 

Assim, independentemente da concentração do mer-

cado, se este é perfeitamente contestável, os lucros 

auferidos são normais. 

A sustentabilidade de um mercado contestável, no 

entanto, se torna impossível se os lucros auferidos 

pelas incumbentes forem superiores aos normais, o 

que atrai novos entrantes com a estratégia de hit and 

run. Estes estabelecem seu preço inferior aos pratica-

dos no mercado, tomam o mercado das já existentes, 

e saem antes que tenham capacidade de reação. Isto 

só é possível na ausência de barreiras à entrada à 

saída e facilidade na recuperação dos custos. Para 

evitar esse tipo de ação, as incumbentes terão de se 

comportar de forma a não atrair novos entrantes em 

seu mercado, tornando a concorrência a única forma 

de mercado sustentável, viabilizando o modelo dos 

mercados contestáveis. Faz-se necessária a adoção 

de novos mecanismos que minimizem seus custos.

De toda forma, em uma indústria onde não fosse 

possível novos entrantes, as incumbentes tenderiam 

a se acomodar em relação à inovações que, além da 

redução de custos, também podem promover mu-

danças qualitativas dos sistemas em operação. Não 

significa, porém, que uma menor intervenção gover-

namental promova qualquer tipo de bem-estar.

O que poderia contestar mercado das incum-

bentes de telefonia fixa?

A indústria de telecomunicações tem como caracterís-

tica a presença de custos fixos elevados e capital es-

pecífico e sua infra-estrutura é marcada por elevadas 

economias de escala e de densidade, que caracteri-

zam uma situação de monopólio natural. Esta situ-

ação, no entanto, não é definitiva em uma indústria. 

A infra-estrutura que dá suporte a conexão Internet 

no domicílio, notadamente a rede dominada por con-

cessionárias do STFC local e operadores de TV por 

assinatura, não pode ser duplicada a custo razoável, 

sendo que frequentemente apenas uma única rede 

está disponível. A tecnologia de maior velocidade po-

tencial é a fibra ótica, pelos quesitos de custo por 

2 A contestabilidade implica a sustentabilidade e não o contrário. Um mercado pode ser sus-
tentável sem ser contestável, pois num mercado contestável a entrada é totalmente livre, i.e., não 
há desvantagens para as novas entrantes em termos técnicos, tecnológicos e de qualidade.

3 Isso não se aplica às perdas normais decorrentes do uso do capital e de ativos específicos 
que incluem desde equipamentos até propaganda, P&D e qualificação profissional.
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unidade de tráfego e velocidade. Assim, a expansão 

dessa infra-estrutura deveria ser objeto de incentivos 

regulatórios claros. 

A velocidade da dinâmica tecnológica, especialmente 

em serviços de longa distância, pode propiciar re-

versão do serviço para condições competitivas, que 

reduzem a necessidade de regulação. Entretanto, em 

serviços novos como o WiMax, é preciso que haja uma 

abordagem regulatória. Isto porque, nesses segmen-

tos, a livre concorrência não é capaz de propiciar o 

maior bem-estar possível aos consumidores e algum 

controle de entrada é fundamental. 

Cabem, entretanto, restrições também quanto ao 

tipo de entrantes no serviço de WiMax. Em especial, 

é importante que, em mercados onde a concorrência 

no mercado de telefonia fixa é limitada, que o serviço 

seja utilizado como fonte de contestabilidade daquele 

mercado. Cabe, portanto, evitar que incumbentes da 

telefonia fixa adquiram também licenças de WiMax, 

pois conseguiriam evitar, a baixo custo, a contestabi-

lidade de seu próprio mercado. 

LEILÕES E REGULAÇÃO ASSIMÉTRICA

O  WiMax, portanto, mostra grande valor, tanto devi-

do ao seu potencial de criação de contestabilidade e 

de fomento ao aparecimento de concorrência e de 

novos players, quanto pelo seu valor estratégico para 

incumbentes que desejam evitar a contestabilidade 

de seu próprio mercado.

No momento, o grupo espanhol Telefónica e o grupo 

mexicano Telmex são os protagonistas do principal 

embate, no mercado latino-americano de telecomu-

nicações. As duas empresas vêm adquirindo outras 

empresas de telefonia fixa, de telefonia celular e de 

televisão por assinatura, além de disputarem novas 

licenças para a operação em novas áreas ou para a 

prestação de novos serviços. Assim, é natural que as 

licenças de WiMax, assim como de outros serviços 

que oferecem potencial de substituibilidade em re-

lação às redes tradicionais de telefonia, tenham valor 

estratégico para estes. 

Em vários países, os reguladores setoriais prefe-

rem adotar posturas conhecidas como regulação 

assimétrica pró-entrante, que favorecem os novos 

operadores em detrimento daqueles que já estão es-

tabelecidos e que gozam de poder de mercado sig-

nificativo. Esta pode ser uma grande oportunidade 

para empresas pequenas e médias que pretendem 

entrar no grande filão desse mercado. A agência 

reguladora brasileira do setor de telecomunicações, 

a Anatel, vem adotando algumas medidas nesse sen-

tido. Tais ações favorecem ao consumidor, pois no 

Brasil, os serviços de acesso à Internet em banda 

larga oferecem velocidades mais elevadas a preços 

elevados, o que enseja ação regulatória ou reforço 

da competição. 

Assim, do ponto de vista de uma agência reguladora 

comprometida com a competição e com a criação 

de incentivos para a expansão de redes, os leilões 

de uso de freqüência de WiMax constituem grande 

oportunidade para o reforço à competição no setor, 

oferecendo maiores possibilidades de universalização 

dos serviços com modicidade tarifária, gerando im-

portantes externalidades para a economia brasileira.

Como exemplo, um leilão realizado pela Anatel em 

2006, para uso de freqüências que podem ser usadas 

para a operação da tecnologia WiMax, atraiu mais 

de cem operadores. Nesse leilão, as concessionárias 

locais de telefonia fixa foram impedidas de operar as 

freqüências para WiMax em sua própria área de atu-

ação. Infelizmente, o leilão foi suspenso por medidas 

judiciais. Entretanto, este leilão tornou evidente o 

potencial para que empresas de menor porte, assim 

como novos entrantes, possam se viabilizar no setor 

de telecomunicações, competindo junto às grandes, 

caso a entidade reguladora seja bem sucedida na 

regulação pró-entrante.

O AMBIENTE REGULATÓRIO E OPORTUNIDADES 

PARA NOVOS PLAYERS!

O ambiente tecnológico e o ambiente regulatório po-

dem, assim, determinar o desenho futuro da com-

petição no setor de telecomunicações, trazendo inú-

meras oportunidades para empresas que não são as 

atuais e tradicionais operadoras. Um grande exem-plo 

é o grande número de novos competidores potenciais 

que apresentaram propostas pelas licenças de WiMax 

em leilão realizado recentemente pela agência regu-

ladora setorial. Caso este mercado seja dominado pelas 

incumbentes da telefonia fixa, estas oportunidades para 

novos entrantes poderão não se mostrar viáveis. Por 

outro lado, com uma regulação adequada, a entrada 

de novos players poderá trazer não somente oportuni-

dades de negócios para novas empresas de telecomu-

nicações, mas também benefícios para o consumidor 
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brasileiro, com novos e me-lhores serviços a preços 

mais baixos.

DESAFIOS

1.Coloque-se na posição de presidente de uma em-

presa de médio porte no setor de telecomunicações. 

Considere que a agência reguladora vai leiloar 

freqüências para operação de WiMAX. Você considera 

essas licenças uma boa oportunidade? Sob que con-

dições você recomendaria a compra de uma dessas 

licenças? (dica: pense no ambiente regulatório)

2. Faça uma análise das cinco forças do modelo tec-

nológico vigente no setor de telecomunicações. Isto 

torna o setor mais atrativo? 

3. Defina as ameaças e oportunidades no setor de 

telecomunicações com a mudança dos padrões tec-

nológicos. Como ficam as empresas tradicionais de 

telefonia fixa? 

4. Como a entrada da tecnologia WiMAX afeta o ambiente 

competititvo do setor de telecomunicações no Brasil? 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Este caso foi escrito a partir de informações públicas. 

Não é intenção do autor avaliar ou julgar o movi-

mento estratégico da empresa em questão. Trata-se 

apenas da elaboração de um texto para reflexão em 

ambiente acadêmico.
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