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A criação da supertele nacio-
nal, a partir da fusão entre as es-
truturas da Brasil Telecom (BrT) 
e da Oi (ex-Telemar), está mais 
próxima. Foi publicado no Diário 
Oficial de sexta-feira, 21, o decre-
to presidencial com o novo Plano 
Geral de Outorgas (PGO). Com 
poucas alterações em relação ao 
que a Agência Nacional de Tele-

comunicações (Anatel) sugeriu, o 
Planalto incluiu no marco legal a 
necessidade de que as empresas 
entrem com contrapartidas de 
serviço público ao cidadão nos 
casos de fusão das estruturas.

O processo de análise de 
documentos para conclusão 
do negócio — que pode criar 
a maior empresa de capital na-

cional do País — deve terminar 
nos próximos 40 dias, segundo 
o ministro das Comunicações, 
Hélio Costa, que destacou que, 
a partir da finalização do estudo 
da anuência prévia pela Anatel, 
tudo passa a ficar apenas no 
campo empresarial.

O tempo para avaliação dos 
documentos é curto. No contrato 
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Criação de supertele 
ganha o amparo da lei

Hélio Costa: legislação precisava ser modernizada

assinado pela Oi com a BrT, caso 
a transação não seja consumada 
até 21 de dezembro, a Oi terá de 
pagar multa de R$ 490 milhões.  

Hélio Costa destacou que 
a alteração no marco vigente 
desde 1997, ano da privatização 
do sistema de telefonia nacional, 
é um passo importante para 
adequação da legislação brasi-
leira às regras que vigoram em 
outros países. Para ele, o ajuste 
promoveu a modernização das 
normas, o que deverá garantir 
maior competitividade ao mer-
cado com melhor qualidade nos 
serviços prestados. “Vivemos 
um momento de convergência 
digital, em que a televisão se 
confunde com o celular e com a 
internet e vice-versa. Nossa lei 
estava inadequada, precisava ser 
modernizada”, afirmou.

Entre as mudanças feitas pelo 
Planalto na proposta da Anatel 
está a definição clara do que é o 
serviço de telefonia fixa, fazendo 
a ressalva de que, antes dos inte-
resses econômicos empresariais, 
as operações que resultem na 
venda de concessões devem ter 
como objeto principal beneficiar 
os usuários. O ministro explicou 
que o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva manifestou preocupação 
com a mudança, lembrando que 
ela não deveria ocorrer para 
beneficiar a fusão de empresas, 
mas sim para tornar as normas 
modernas e garantir um mercado 
mais competitivo a fim de asse-
gurar serviços melhores e mais 
baratos aos brasileiros.

De acordo com Costa, as 
chamadas contrapartidas sociais 
(previstas no texto) já deverão 
ser determinadas na negociação 
entre BrT e Oi. O ministro afir-
mou que nada está definido, mas 
chamou a atenção para o fato de 
que elas estão em estudo. Costa 
lembrou que o texto do PGO, ao 
permitir a posse de duas conces-
sões a uma única companhia, 
estabelece que ela venha a atuar 
em todo o território nacional 
por meio de suas empresas cor-
relatas. Na avaliação dele, isso 
ampliará a área de atuação das 
companhias e deve resultar em 
queda dos preços cobrados do 
consumidor.

“Entendemos que com isso 
a competição aumentará e os 
preços cairão. Dessa forma, as 
empresas terão maior espaço de 
atuação e o consumidor deverá 
ter melhores condições de aces-
so à telefonia”, completou.

Alexandra Bicca, de Brasília
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