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Para entidades, fusão entre a Oi e a Brasil Telecom não traz benefício algum ao consumidor 
 
Entidades de defesa dos direitos do consumidor manifestaram ontem em Brasília preocupação 
quanto aos possíveis efeitos da fusão da Oi com a Brasil Telecom (BrT) no mercado brasileiro 
de telecomunicações. Esses órgãos pediram, em reunião do conselho consultivo da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), garantias para que os consumidores sejam 
beneficiados com o negócio e reivindicaram também medidas imediatas para assegurar a 
competição no setor. 
 
A supervisora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Daniela Trettel, disse 
não ver ganhos para os consumidores na operação. "Não vemos como o consumidor vai 
ganhar com a fusão. As empresas argumentam que terão mais elementos para a concorrência 
internacional. Mas isso não muda nada para o consumidor brasileiro." O representante do 
Procon de São Paulo, Roberto Pfeifer, disse que a Anatel precisa impor medidas 
compensatórias mais amplas ao permitir a fusão entre concessionárias de telefonia fixa, como 
a Oi e a BrT. "As medidas da Anatel são muito tímidas." 
 
O conselho consultivo da agência não tem poder decisório, mas será chamado a opinar sobre a 
proposta de mudanças no Plano Geral de Outorgas (PGO), que deverá ser concluída pelo 
conselho diretor no fim de setembro. Essas mudanças, que ainda terão de ser ratificadas pela 
Presidência da República, são necessárias para que a Oi possa concretizar a compra da BrT, o 
que hoje é proibido pela legislação. 
 
O representante do Procon defendeu a adoção pela Anatel, já durante o processo de mudanças 
no PGO, de medidas de estímulo à competição previstas para médio e longo prazos.  
 
Segundo ele, a telefonia fixa no Brasil é um monopólio privado e, conseqüentemente, as 
empresas lideram os rankings de reclamações dos clientes nos órgãos de defesa do 
consumidor. Pfeifer reclamou do que considera pouco tempo de duração da consulta pública do 
PGO, que começou no dia 17 de junho e terminou ontem. A Anatel recebeu até o fim da tarde 
de ontem 264 sugestões. 
 
Daniela Trettel, do Idec, rebateu o argumento das empresas de que a fusão vai aumentar a 
produtividade. Segundo ela, não existe a prática de as companhias dividirem com os seus 
clientes futuros ganhos de produtividade. A representante do Idec afirmou ainda que o recente 
apagão da banda larga de São Paulo, ocorrido na rede da Telefônica, mostrou os malefícios da 
falta de competição. 
 
O presidente da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 
Competitivas (Telcomp), Luís Cuza, disse, também na reunião, que a urgência existente hoje 
para alterar o PGO "é só para atender ao interesse privado". "A Telcomp não é contra a 
compra da Brasil Telecom pela Oi, mas a situação exige cautela", afirmou Cuza. 
 
Já o presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo 
Comutado (Abrafix), José Fernandes Pauletti, minimizou o argumento dos críticos à fusão 
Oi/BrT de que a operação vai reduzir a concorrência no setor de telecomunicações. Pauletti 
tentou demonstrar que, na prática, a competição na telefonia fixa já quase não existe.  
 
Segundo ele, apenas as concessionárias (tais como a Oi, a BrT e a Telefônica) têm obrigação 
de levar o serviço a todos os consumidores de sua área de atuação, enquanto as chamadas 
empresas autorizadas não têm esse dever e preferem atuar somente em mercados mais 
rentáveis. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 ago. 2008, Negócios, p. B21. 


