


TEMAS COMO
NOVA LEI GERAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, LEI
GERAL DE COMUNICAÇÃO
DE MASSAS E Novo
MARCO REGULATÓRIO
VÊM SENDO APONTADOS,
NO MÍNIMO NOS ÚLTIMOS
DOIS ANOS, COMO SOLUÇÕES
PARA OS ACALORADOS
DEBATES MANTIDOS
ENTRE OS SETORES DE
COMUNICAÇÕES E
TELECOMUNICAÇÕES -
MAIS PRECISAMENTE
ENTRE AS EMPRESAS DE
TELEFONIA FIXA E MÓVEL,

vezes pinceladas mais por
ideologias do que por bases
concretas. As defesas tecnológicas,
embora disponíveis, de alguma
forma também estão (ou
estavam?) esquecidas em alguma
gaveta deste nosso imenso país.

Faltam coesão e diálogo entre
os diversos ministérios e setores
envolvidos. Está mais claro, à
medida que o tempo passa, que
as regras do jogo precisam ser
objetivas e a delineação do papel
de cada um nesse novo cenário
que se abre. Não há mais tempo
para perder com um mercado
prestes a explodir, mas retraído
por falta de uma regulamentação
que organize as indústrias que o

converge cada vez mais? Não
seria interessante criar um
ministério da convergência para
resolver isso? Qual deve ser o
foco das empresas para reduzir
os impostos que sobrecarregam
os preços dos serviços prestados?
Essas são apenas algumas das
questões ainda longe de serem
respondidas tanto pelo governo
como pelo próprio mercado.

"A nossa regulamentação
tem dez anos", lembra José
Pauletti, presidente da Abrafix
(Associação Brasileira de
Concessionárias de Serviço
Telefônico Fixo Comutado).
"Com a evolução tecnológica
e o mundo todo evoluindo era
esperado que a regulamentação
precisasse ser modificada.O
problema é que, com a

RADIODIFUSÃO, MÍDIA E
INTERNET. Tais debates, que
em alguns momentos mais se
parecem com uma batalha sem
fim, giram em torno de temas
como distribuição de conteúdo,
dados, voz, tráfego, concessão de
TV por assinatura, padrão de
TV digital. No fundo, tudo tem,
simplesmente, o mesmo assunto:
a disputa pelo mercado consumidor.

Ultimamente, o setor de
telecom tem sido recheado
por um ir e vir de opiniões,
sugestões, recomendações e até
mesmo críticas, na maioria das

mas poucos conseguem vingar
por conta dessa ausência de rumo.

O Brasil está represado em
relação ao futuro enquanto
alguns países já deram passos
significativos. Qual o impacto,
além do atraso, para o País e
para toda a cadeia de valor ligada
a esses marcos ? Como e quem
vai gerir e controlar a geração
de conteúdo? Como fica a
tributação sobre tudo isso que

modificação, começam a se ferir
muitos interesses e essa é a
dificuldade. Todos precisam
ter a consciência que é preciso
mudar da forma mais
adequada possível".

"Hoje, temos um Brasil
sem riscos de apagão em
termos de telecomunicações e



comunicações e não estamos
aproveitando 100% essa
capacidade", analisa Paulo
Bornhausen, deputado federal
(PFL-SC) e segundo
vice-presidente da CCTCI
(Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e
Informática) da Câmara,
referindo-se à falta de recentes
definições tecnológicas e novas
outorgas no setor. O grande
adversário do Brasil não está nas
disputas comerciais ou pontos de
vista divergentes, mas nas
questões ideológicas. Usa-se o
viés ideológico para tentar a
vantagem comercial e isso não
se sustenta ao longo do tempo.

No início deste mês, o setor
foi surpreendido com a
apresentação da agenda do

Ministério das Comunicações
para 2007, feita pelo próprio
Hélio Costa. Considerando que
até então ele não havia
assumido em público os seus

planos de início de novo ano e
novo governo, o anúncio trouxe
surpresas animadoras. No
documento constam alguns dos
principais temas que povoavam
as preocupações dos integrantes
do setor há tempos: 3G, Wimax,
valor de uso da rede móvel,
telefone social, antenas de
transmissão e radiação
não-ionizante, uso de celulares
em presídios, imposto sobre
o roaming internacional,
convergência tecnológica e
criação de um conselho
consultivo de comunicação.
Parece o melhor dos mundos,
não? Recebida com animação
pela platéia do evento, já nos

José Pauletti
problema está nos
interesses feridos



bastidores a notícia começou a
ganhar comentários de cautela.

Contar com o apoio
dos representantes da sociedade
junto ao governo neste
momento em que se busca
uma solução para o vazio
dos últimos tempos em
termos de outorgas e
regulamentações é fundamental.
Saber especialmente que
Câmara, Senado e ministério
compartilham das mesmas
idéias começa a proporcionar
um respiro para o setor. Isso
facilita o andar da carruagem
nas decisões palacianas. Mas
isso é apenas o começo.

O deputado federal Júlio
Semeghini (PSDB-SP), que
também é o presidente da
CCTCI da Câmara, confirma.
"Tivemos uma reunião com o
ministro na comissão com a
proposta de falar sobre qual
seria a agenda mais importante
para o Brasil. Concluímos que
a comissão está bastante
alinhada com o ministério, com
as prioridades que devem fazer
parte da agenda deste ano."

A questão agora fica com a
hora de se discutir os méritos
desses assuntos. Com certeza
todos não terão o mesmo
pensamento. Assim, mais do
que nunca, será necessária uma
mobilização do setor para o
mesmo fim, pois, caso contrário,
2007 terminará exatamente
como começou — com todos
brigando pelo mesmo fim

aparelhos celulares vendidos;
bastante representativo, mas que
pode ser bem maior, uma vez
que cerca de 2.600 cidades
ainda não possuem estação
de transmissão. Talvez grande
parte dessas ausências esteja
relacionada à falta de
instalação das antenas pelo
desconhecimento em relação à
radiação ou mesmo à falta de
tecnologia para se chegar até as
localidades. Analistas do setor
comentam que um olhar mais
atento demonstra que essas
questões poderiam ser
minimizadas com uma espécie
de universalização da telefonia
móvel, nos moldes do que foi a
da telefonia fixa.

O presidente da ACEL
(Associação Nacional das
Operadoras Celulares), Ércio
Zilli, lembra a expressão do
economista Edmar Bacha que,
nos idos de 1974, usou o termo
"belíndia" para definir o que
seria a distribuição de renda no
Brasil, ou seja, uma mistura
entre a pequena e rica Bélgica
e a imensa e pobre índia.



"O Brasil tem uma porção
Bélgica e uma porção índia.
A regulamentação brasileira
precisa trabalhar com essa
visão também, ou seja, com
algum tipo de flexibilidade,
pois nivelar tudo é uma
abordagem equivocada".

Na porção índia de Zilli está
a discussão sobre a questão do
período de validade dos cartões
pré-pagos. Ele explica que a
interpretação do Ministério
Público para que tais créditos
tenham validade indeterminada
ou a opção de devolução do
valor pago evidentemente
provoca um impacto financeiro
muito grande para as empresas.
"Nem banco faz assim. Se você
deixa lá uma pequena quantia
sem movimentação, vão

porque é bacana ou chique",
diz ele. E porque é preciso se
manter no jogo. O que é
necessário desse lado é que a
regulamentação, e a legislação
de um modo geral, não
atrapalhe, não crie dificuldade.
Se o mundo todo caminhou
na direção de permitir que as

i empresas façam todos os
serviços, seja com licença
única ou com acumulação

i de licenças, não podemos
nos deparar no Brasil com
proibições. ''Acho que isso
tem de mudar", completa.

Zilli ainda menciona o
excessivo envolvimento da
Anatel no que diz respeito às
exigências regulatórias sobre
o relacionamento das
empresas com seus usuários,

Até mesmo algumas das questões
mais básicas ainda estão longe de

serem respondidas tanto pelo governo
como pelo próprio mercado

cobrando taxa de manutenção e
reduzindo o valor, chegando ao
ponto de encerrar a sua conta.
Não que queremos fazer a
mesma coisa, mas é preciso
entender que há uma lógica
econômica por trás disso."

No lado Bélgica, o
especialista explica que é
mandatória a presença de
tecnologia e a necessidade de se
estar sempre em dia com as
evoluções do mundo. "Não é

pois, segundo ele, a agência
tende a dizer como deve ser
cada tipo de interação, do call
center à presencial. "Acho um
exagero, pois impõe custos às
empresas", afirma.

Do 3G para
a banda larga

Com o anúncio da possível
licitação da faixa de terceira
geração (3G) e sua entrada na
telefonia móvel, vem a reboque

Júlio Semeghini integração
do Fust ao Ministério
da Educação e
inclusão digital ampla

a disponibiliza cão da banda
larga para um maior número
de usuários. E, na hora em que
se fala em acesso rápido, o

'•. mercado depara-se com a
questão que o próprio
Semeghini defende em projeto
dentro da CCTCI, que é a
inclusão digital. "Falamos aqui
de levar banda larga para todos
os municípios e regiões do
País e isso deve acontecer para
atender toda a sociedade, não só
as escolas, como se pregou até
agora", diz o deputado federal.

Entre os planos de
Semeghini está também a
integração do Fundo de
Universalização dos Serviços
de Telecomunicações (Fust)
ao orçamento do Ministério
da Educação, bem como
garantir o acesso de pessoas



com necessidades especiais à
internet. "Nessa questão da
utilização do Fust, o governo
editou a MP 347, por meio da
qual desvincula a receita dos
fundos de inovação do Fundo
de Universalização. Não vamos
votar o PAC se o governo não
mudar isso, já que o dinheiro
do Fust é para ser aplicado em
projetos de inclusão", revela.

Já Bornhausen,
semanalmente, carrega na
ponte Florianópolis-Brasília o
desejo de aprovar ainda neste
ano (e talvez no primeiro
semestre) o seu projeto de lei
(Projeto de Lei n° 29) que
"dispõe sobre a organização
e exploração das atividades
de comunicação social
eletrônica", defendendo a
participação das operadoras de
telecomunicações na produção
e distribuição de conteúdo sem
limitações ou contrapartidas.
"O meu projeto tem viés

a utilização de meios e
infra-estrutura. Precisamos
ter alguma regulamentação
sob a pena de canibalizar o
mercado", explica.

Fornecedores: a
indústria pode parar!

A demora nas outorgas e na
regulamentação pode estagnar
mais uma indústria, a de
fornecedores. "Essa lentidão
para novas freqüências, sejam

Todos os envolvidos precisam
ter a consciência de que é preciso

mudar da forma adequada possível

somente tecnológico. É um
caminho que está acontecendo
no mundo afora, no qual
participamos timidamente e
temos de nos adaptar. O projeto
leva em conta a questão
de que precisamos fortalecer e
consolidar o cenário legal das
telecomunicações. Da forma
atual, está-se restringindo

em 3G ou até para 2G, uma vez
que ainda existem operadoras
que precisam dessa freqüência
para continuar seus negócios, a
outorga do Wimax e a liberação
da TV sob protocolo de
internet para as operadoras
de telecomunicações causam
impacto na nossa perspectiva
2007 como indústria",

diz José Vazquez, diretor
comercial da Alcatel-Lucent,
um dos principais fornecedores
do setor. E esse, no fundo,
é o sentimento de todo
o segmento.

A empresa já tem
tecnologia, produtos e sistemas
que rodam sobre essas novas
plataformas, o que permite
chegar ao mercado em grande
escala. A tecnologia dá
subsídios às operadoras irem
além do nível de saturação
dentro da escala atual de
universalização e oferecerem
serviços de voz e de dados a
usuários que não possuem
acesso, e de forma mais
equilibrada economicamente.

As empresas de tecnologia
não param de melhorar os
custos e aumentar a eficiência.
Hoje já há no mercado
tecnologia que possa suprir
a demanda por Wimax ou
software de compressão de
vídeo, por exemplo, para
transmitir voz, dados e imagem
de forma diferente. "Já existem
formas, meios, tecnologias que
permitem avançar nos temas.
Estamos precisando da base,
porque a indústria vai começar
a ficar parada", diz.

E, como integrante de uma
indústria de inovação, Vazquez
vai mais longe. "O Brasil
poderia ser um líder
tecnológico, industrial pelo
menos, se decidisse dizer
'vamos acelerar nosso processo,
sair na frente. Em vez de ser
um importador, vamos começar



a se preparar para ser um
exportador'", diz. A cada três ou
quatro anos surge uma nova
tecnologia. No caso mundial,
se já foi o 3G, então porque não
se adaptar à quarta geração
(4G) e sair como pioneiro para
o mercado global, atraindo
investimentos para tornar-se
o ponto de referência global
quando a onda subir?

Uma questão
de convergência

Além da banda larga, e
considerando não só a posição
em que o mercado se encontra,
mas também a proposição do
governo, o Brasil precisa sair
dos temas pontuais (banda
larga, TV digital, voz, dados
etc.) e englobar tudo isso numa
discussão mais ampla: a da
convergência. Isto é, colocar no
papel e fazer valer o que poderá
trafegar nessas redes de banda
larga, quem poderá oferecer e
qual tipo de serviço. Afinal, o
assunto é comunicação
eletrônica de massa. Mais um
dos temas abordados na agenda
do ministro para 2007 e que
deverá ser tratado pelo comitê
que ele promete criar.

"É importante que o Brasil
discuta realmente o papel da

convergência de uma maneira
mais ampla para que as coisas
possam crescer, serem apuradas
de uma forma mais definitiva,
planejada e estruturada",
afirma Semeghini. "Caso
contrário seremos atropelados,
pois quem na verdade faz os
investimentos ou créditos é
quem tem mais coragem, quem
mais desafia o governo,
quem não cumpre as regras
ou não as aceita."

Essas brechas que estão se
abrindo são importantes até
para dar início às discussões,
entretanto, não são a melhor
estratégia. É preciso fazer a
regulamentação de forma
indutora para permitir que as
tecnologias cheguem ao cidadão
de maneira estruturada, tenham
investimento garantido e
contínuo, melhor qualidade,
além de custo mais acessível. De
mãos amarradas, as operadoras
dos mais variados mercados
selam acordos, parcerias, tentam
comprar partes umas das outras
para pegar pelo menos o último
vagão que corre como o
trem-bala do Japão.

O recém-anunciado acordo
entre a Brasil Telecom e a
Telemar com a Sky demonstra
como é possível a oferta de

Contar com o apoio dos representantes da
sociedade junto ao governo neste momento
em que se busca uma solução para o vazio

dos últimos tempos em termos de
outorgas e regulamentações é fundamental

pacotes convergentes sem
esbarrar na regulamentação.
"Anunciamos um acordo para
uma ação conjunta de vendas
em que Sky e Brasil Telecom se
juntaram para oferecer ao
cliente uma opção completa de
serviço, ou seja, telefone celular,
telefone fixo, internet banda
larga e TV digital por assinatura",
afirma o diretor de marketing
da Brasil Telecom, Ricardo
Couto. As duas operadoras já
disponibilizam, cada uma em
sua área de atuação, esse acordo
operacional, que nada mais é do
que uma ação conjunta de
vendas que permite ainda um
superdesconto para a compra
unificada dos serviços, em que
as relações comerciais continuam
separadas. Ou seja, as cobranças
continuam sendo feitas por
boletos, separadamente.

Por seu lado, José Pauletti, da
Abrafix, defende que "todos os
movimentos das concessionárias
estão sendo absolutamente
legais", num gancho para o
polêmico acordo da Telefônica
com a TVA, que ganhou mais
notoriedade ainda devido à
demora da Anatel em conceder
a licença para que a operadora
pudesse prestar serviços de
TV por assinatura via satélite
(DTH). Aliás, a operadora
conseguiu a licença há apenas
alguns dias para oferecer o
serviço. "Desde o início, houve
interpretação da legislação e não
há impedimento de que a
Telefônica adquira até 20%, no
caso da TVA, uma vez que se



José Vazquez atraso
causa impacto na
perspectiva dos
fornecedores para este ano

trata de uma multinacional.
Como não houve proibição
inicial, a Telefônica foi
simplesmente fazendo", diz.

Em todos os países do
mundo a regulamentação
sempre segue a tecnologia. Os
desenvolvedores de produtos e
serviços pensam também em
aumentar a sua vida útil, criar
novas utilizações, entre outras
formas de escapar do atraso da
lei. "É assim quando se tem
uma determinada tecnologia e
ela passa a oferecer outra
funcionalidade" explica Pauletti.
"E o caso dos terminais, como o
telefone celular que é máquina
fotográfica, agenda, enfim, um
monte de coisas. Como há uma
regulamentação para cada um
desses serviços, não há problema.
Entretanto, quando você vai
para equipamentos de
transmissão e uma empresa
que estava preferencialmente

num determinado segmento,
prestando um determinado
serviço, com licença, autorização
ou concessão, passa a prestar
outros serviços, então ela
precisa adquirir a concessão,
a licença", diz. Nada impede
isso, desde que se tenha as
outorgas necessárias e que a
regulamentação não impeça
que um grupo ou um
determinado grupo de empresas
preste aquele tipo de serviço,
por um motivo qualquer. Essa
é a teoria do negócio.

Na Anatel,
sinais de melhora

Realmente, até assusta um
pouco ver como as pendências
administrativas do setor estão
sendo ajustadas tão
rapidamente, e o melhor é nem
se preocupar em procurar as
razões dessa agilidade. "Quem
procura, acha", dizem as más
línguas... O importante é que o
setor possa começar a respirar
com mais alívio.

A melhora está sendo
percebida também na Anatel,
que ficou com dois assentos
vagos por um bom tempo.
Aliás, atribuiu-se a essas duas
ausências os vários atrasos em
decisões do órgão. Agora, as
perspectivas aqui também
parecem positivas devido à
indicação do embaixador
Ronaldo Sardenberg para uma
vaga no conselho diretor.

Ele deve assumir a
presidência em agosto, com o
término do mandato do atual

presidente Plínio de Aguiar
Júnior, e a indicação do atual
procurador da agência Antônio
Carlos Bedran para outro
assento de conselheiro vago.
Embora ainda não tenha sido
oficializado o que as instâncias
governamentais desejam para a
agência concretamente, essas
indicações demonstram que há
fortes indícios de que a agência
mantenha os seus objetivos
iniciais, retome a sua força e
atue com a autonomia que
sempre lhe coube.

Um fato importante é que
realmente o ministro mostrou
um alinhamento muito grande
entre a posição do Congresso e
a dele. A partir de agora, quem
precisa convergir é o setor,
interna e externamente.

Para planejar uma
regulamentação que agrade a
todos, haverá necessidade de
muito debate pela frente. Um
diálogo com visão ampla, que
fuja da miopia, que considere
todas as peças do tabuleiro,
enfirn, que saiba qual é o
verdadeiro caminho da
convergência. No final das
contas, aquele a quem todos
querem atingir de alguma
forma - o consumidor, seja ele
uma empresa ou pessoa física -
é o mais afetado. Fica privado de
atuar, usar e desenvolver novas
idéias e negócios a partir de
tudo o que esse novo mundo
pode proporcionar. Enquanto
isso, o trem continua correndo e
apitando para alertar os que
estiverem na sua frente.

ecarvalho
Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 6, n. 73, p. 28-32, mar. 2007.




