
P assada uma década da privatização do Sistema
Telebrás, é inegável a expansão do acesso a serviços de
telecomunicações, mas o modelo planejado em 1998

precisa de ajustes para garantir o avanço do setor. A palavra de
ordem atual no mundo das telecomunicações é convergência.
O avanço tecnológico ultrapassou o marco regulatório e fez com
que empresas que antes eram especializadas na prestação
de um tipo de serviço tivessem a possibilidade de reunir, em um
único produto, telefonia fixa, móvel, banda larga e TV paga.

FABIANA MONTE

A bateria do celular tipo
"tijolão" que Anderson
Ramires usava terminou
em 20 minutos. A solução
foi correr até um bar e
comprar todas as fichas de
orelhão à venda. A pressa
tinha justificativa. Aos 27
anos, Ramires tinha livre
acesso ao pregão da Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro,
onde, em 29 de julho de 1998,
aconteceu o leilão do Sistema
Telebrás, que detinha 90% da
planta de telecomunicações
do País e era formado por
uma holding, a Telebrás;
uma concessionária de
longa distância nacional e
internacional, a Embratel;
27 empresas de âmbito local
ou estadual; além de quatro
empresas independentes -
três públicas: CRT; Sercomtel
e CETERP; e uma companhia

privada: CTBC Telecon.
"Eu entrava na Bolsa,

anotava os lances e ia
até o orelhão passar os
números", conta o atual
gerente sênior da consultoria
PricewaterhouseCoopers.
O executivo trabalhou na
separação das empresas que
deram origem aos blocos de
três concessionárias regionais
locais de telefonia, oito
concessionárias de telefonia
celular da banda A e uma
empresa de longa distância.
Os blocos foram vendidos
em 12 leilões consecutivos,
somando cerca de 22 bilhões
de reais. Isso sem falar nos
leilões das concessões de
telefonia celular das bandas
B, D e E, e das empresas-
espelho que, posteriormente,
representaram mais
de 10 bilhões de reais.

Dez anos depois, é notório
que a privatização ampliou a
oferta de serviços de telefonia.
Dados da Agência Nacional
de Telecomunicações
(Anatel) dão conta que em
1998 havia 22,1 milhões de
telefones fixos instalados no
País e cerca de 74 milhões
celulares. Em julho de 2008,
o balanço indica 133 milhões
de linhas móveis ativas - o
que não necessariamente
retrata o número de usuários
do serviço. Os telefones
fixos instalados somam 52,7
milhões - 394 milhões em uso.

"Hoje o País tem uma
oferta grande de telefonia
e ainda há espaço para
crescimento", diz Ramires.
Mas também é evidente
que o sistema de telefonia
pensado pelo então ministro
das Comunicações, Sérgio

Motta, falecido três meses
antes do leilão, não saiu
exatamente como o esperado.
O plano era promover a
competição na telefonia fixa,
com a criação das empresas-
espelho e, posteriormente,
das espelhinhos, que
concorreriam entre si e cora
as concessionárias. O mesmo



se daria na longa distância
e na telefonia celular, com
diversas empresas disputando
clientes entre si.

Renato Guerreiro, ex-
presidente da Anatel e
atualmente sócio-diretor
da Guerreiro Consultoria,
lembra que o modelo
tinha duas grandes metas:
universalização de serviços e
competição. A primeira cabia
às concessionárias (Telemar,
CTBC, Brasil Telecom,
Sercomtel, Telefônica e
Embratel), que tinham
que fazer investimentos
para cumprir os prazos
estabelecidos pelo governo. Já
as empresas-espelho (Vésper,
GVT e Intelig) e novas
entrantes teriam que aplicar
recursos nos mercados onde
queriam atuar.

"A Intelig investiu bem

e chegou a ter mais de
10% do mercado de DDI e
DDD, mas os investimentos
pararam e a empresa
começou a decair. O mesmo
aconteceu com a Vésper
Nordeste e São Paulo, muito
dependentes do WLL e com
dificuldades entre acionistas;
o empreendimento não teve o
resultado satisfatório", analisa
Guerreiro.

O principal caso de sucesso
entre as empresas-espelho
é a GVT, que, para usuários
residenciais, atua na mesma
área da Brasil Telecom. A
empresa tem operação em 76
cidades e fornece produtos
de telefonia fixa, longa
distância, banda larga e Voz
sobre IP (VoiP). Ela conta
com 1,54 milhão de linhas
fixas em serviço, que também
têm banda larga. As duas

Vésper foram adquiridas pela
Embratel em dezembro de
2003. Hoje, prestam serviços
de telefonia local para 1,6
milhão de pessoas, em 96
municípios de 15 estados.

Competição entre tecnologias
José Fernandes Pauletti,
presidente da Associação
Brasileira de Concessionárias
do Serviço Telefônico
Fixo Comutado (Abrafix),
argumenta que há competição
no mercado de telefonia, mas
ela se dá com operadoras
móveis brigando por clientes
com fixas e serviços de
telefonia IP oferecidos, por
exemplo, por empresas de TV
por assinatura.

Renato Guerrreiro diz que
na época da privatização
pensava-se que as empresas-
espelho existiriam em outra
plataforma, sem depender
da infra-estrutura das
concessionárias. A aposta
era a tecnologia Wireless
Local Loop (WLL), usada pela
Vésper. "Essa tecnologia foi
destruída pela evolução da
internet. Se não tivesse surgido
a necessidade de bandas
maiores, teria sido muito
adequada para a competição",
acredita Guerreiro.

Juarez Quadros, ex-ministro
das Comunicações e atual
sócio da Orion Consultores,
defende a manutenção de
uma assimetria regulatória,
para que as empresas
dominantes cedam infra-
estrutura e os novos entrantes
consigam chegar à casa dos
assinantes. "Tem havido muita
dificuldade neste sentido,
não só aqui, mas em todo o
mundo", constata.

Há ainda uma discussão
maior a respeito da separação

estrutural da rede e do
serviço, nos moldes do que
aconteceu no Reino Unido.
Lá existe uma empresa que
responde pela infra-estrutura
de telefonia e outras que
prestam o serviço, comprando
capacidade de tráfego da rede.

Segundo o gerente sênior
da PricewaterhouseCoopers,
a previsão é que a Anatel
publique no fim do ano um
modelo para que a separação
aconteça nos próximos dez
anos. "No Reino Unido,
a empresa de redes foi
criada há três anos, mas a
regulamentação aconteceu
há dez. No Brasil, queremos
fazer isso sem ter base e
estrutura", critica.

E este é apenas um dos
pontos ligados à legislação
cuja revisão é considerada
fundamental para garantir
avanços. A atual discussão
acerca do Plano Geral de
Outorgas (PGO), na opinião
de Guerreiro, está atrasada,
mas é mais que necessária, já
que a legislação sugeria que
ele fosse revisto após cinco
anos. "O PGO foi concebido
como decreto porque deveria
ter uma revisão periódica
sobre sua aplicabilidade ao
mercado", ressalta.

As metas estabelecidas
pelo Plano Geral de Metas
de Universalização (PGMU)
basearam-se na telefonia
fixa. Para os próximos 10
anos, na opinião de Quadros,
a banda larga ocupará este
lugar. "A sociedade está
bem atendida com o serviço
telefônico, mas não com
o acesso à internet. Numa
possível revisão do marco
regulatório, o foco tem que ser
essa inclusão da sociedade
da informação", finaliza.
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