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OPINIÃO

Na 588ª Reunião do Conselho Diretor da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel), do dia 18 de novem-
bro, foi aprovada a Resolução nº 550, que trata das opera-
doras móveis virtuais. A prestação de serviços de teleco-
municações móveis pelas “empresas virtuais” (conheci-
das internacionalmente como MVNO — Mobile Virtual
Network Operators) representou, principalmente na Eu-
ropa, um substancial incremento na competição do se-
tor. Por “empresa virtual” deve-se considerar aquela que
não dispõe de autorização para utilização da radiofre-
qüência, mas oferece ou revende serviços de telecomu-
nicações de outras empresas, detentoras de autorização
de uso do espectro, ou seja, as prestadoras reais.

No Brasil, as operadoras virtuais foram divididas
em: Credenciado e Autorizada de Rede Virtual. O Cre-
denciado nada mais é do que um representante da ope-
radora real, na oferta de serviços. Deve possuir a todo
tempo, um contrato de representação assinado com a
prestadora real. Não há obrigatoriedade de as presta-
doras reais sequer celebrarem um contrato dessa natu-
reza, podendo, por conseguinte, rescindi-lo sem qual-
quer oposição do órgão regulador. Prestadora real e
credenciado são solidariamente responsáveis perante o
consumidor e a Anatel.

A Autorizada de Rede Virtual, por seu turno, é con-
siderada prestadora de serviços de telecomunicações.
Para existir, deve haver contrato de compartilhamento
de rede com as prestadoras reais. O regulamento trou-
xe a obrigação de as operadoras reais negociarem todos
os pedidos de compartilhamento recebidos, em até 60
dias, devendo as recusas serem justificadas. A Anatel
arbitrará eventuais conflitos para viabilizar a assinatu-
ra do contrato. Portanto, o contrato é obrigatório, me-
dida que merece aplausos.

Por fim, resta mencionar uma questão interpretativa
sensível constante do regulamento aprovado. Muito
embora tenha o regulamento afirmado que a Autorizada
de Rede Virtual não poderá ter relação de controle com
prestadoras reais, em uma mesma área (art. 32), outro
dispositivo (art. 53) estabeleceu que onde uma empresa
for Autorizada de Rede Virtual, essa não poderá ser pres-
tadora real de outras Autorizadas de Rede Virtual, po-
dendo sê-lo em relação a Credenciados. Portanto, ad-
mitiu-se que uma empresa seja, na mesma área, presta-
dora real e Autorizada de Rede Virtual de outra presta-
dora real. Pois bem, assumindo, exemplificativamente,
que a Claro deseje ser Autorizada de Rede Virtual da TIM
em São Paulo e a TIM, nessa mesma área, deseje ser Au-
torizada de Rede Virtual da Claro, isso significaria dizer
que TIM e Claro ficariam desobrigadas de assinar con-
tratos com outras Autorizadas de Rede Virtual, à medida
que não poderiam ser operadoras reais onde são Autori-
zadas de Rede Virtual. Seria importante que a Anatel es-
clarecesse a abrangência dos artigos 32 e 53, para que
medidas como essas não afastem o enorme potencial de
o regulamento incrementar a competição na oferta de
serviços móveis à população brasileira. ■
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É importante a Anatel esclarecer
a abrangência dos artigos 32 e 53
para não se afastar o enorme
potencial de incrementar a oferta
de serviços à população
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Um fato notável tem ocupado a propaganda do governo
Lula: desde fins de 2007, o Brasil pagou a dívida externa!
Esta informação foi repassada para a sociedade brasileira
como um feito digno de representar uma conquista his-
tórica, como um avanço significativo do controle das
contas públicas de um governo cioso de seu dever.

Ocorre que esta façanha, no entanto, nunca foi de-
vidamente esclarecida ao conjunto da sociedade. Pois
nada mais fizemos que trocar um tipo de dívida por
outro. Diminuímos a dívida externa graças ao aumento
exorbitante da dívida interna.

Em seu primeiro mandato, a quitação da dívida ex-
terna — embora tenha se tratado apenas da liquidação
da dívida com o FMI — foi usada como elemento de
propaganda, de caráter marcadamente ideológica, vi-
sando tão somente o cálculo político-eleitoral, bus-
cando exclusivamente diferenciar-se do governo an-
terior, de Fernando Henrique, de quem herdara uma
economia estruturada e estabilizada.

Quando Lula assumiu o governo, em janeiro de 2003,
nossa dívida interna estava orçada, em torno de R$
892,4 bilhões, representando dois terços da dívida total.
Em 2009, esta dívida interna já atingira o montante de
R$ 1,40 trilhão e, segundo cálculos definidos pelo pró-
prio governo, poderá fechar 2010 em R$ 1,73 trilhão! Um
crescimento de 94% em oito anos de governo.

A dívida interna basicamente tem três origens. Pri-
meira: despesas do governo para cumprir as funções
típicas, como saúde, educação, segurança, investi-
mentos diversos em infraestrutura etc. Como o gover-
no está proibido de emitir dinheiro para cobrir déficits
fiscais, como era feito no passado, busca junto aos
bancos os recursos para cobri-los.

A outra fonte da dívida interna origina-se nos gas-
tos com os juros da dívida. Sendo esses muito eleva-
dos no Brasil, paga-se um montante muito alto com
juros e os que não são pagos são capitalizados, au-
mentando ainda mais o montante da dívida, pressio-
nando para cima nossa taxa de juro, retroalimentan-
do o endividamento. Por fim, temos a terceira causa
decorrente da política monetária e cambial do gover-
no: para atrair capitais externos ou mesmo para ven-
der os títulos da dívida pública, o governo paga altas
taxas de juros, bem maior do que a paga no exterior, e
com isso o giro da dívida também fica muito alto.

Assim, no governo Lula o Estado tornou-se refém
dos bancos, pela necessidade de dinheiro para rolar
sua dívida, tendo que pagar juros cada vez mais al-
tos. Em 2009, em função das altas taxas de juros pa-
gas, a dívida cresceu 7,16% em relação ao ano ante-
rior, mesmo o PIB não registrando qualquer cresci-
mento. O que observamos é que o governo Lula
montou uma formidável máquina que não pára de
gastar, consumindo cada vez mais recursos não pro-
dutivos, ampliando o peso do Estado sobre a socie-
dade, que paga cada vez mais impostos, por serviços
cada vez mais precários.

Esta é mais uma herança maldita que Lula passa
para Dilma. ■
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Gastos maiores que a arrecadação
tributária, como no Brasil, criam
um déficit operacional que precisa
ser coberto com empréstimos
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Segundo estudos realizados pela Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF), a taxa de mortalidade de
empresas nos primeiros anos de vida é de 23% para
os negócios próprios, contra 1% para os negócios
franqueados. Assim, diante do fato de que a implan-
tação de um negócio franqueado é uma alternativa
mais segura do que a implantação de um negócio
próprio, torna-se cada vez mais importante a reali-
zação de um bom processo de seleção do franquea-
do. Não se trata de avaliar apenas as condições fi-
nanceiras do candidato, mas também o seu perfil
para o negócio pretendido.

Ocorre, porém, que a pressa de muitos franqueadores
pela abertura de novas unidades pode acabar se trans-
formando em uma arma contra a própria rede, motivo
pelo qual é fundamental escolher franqueados que te-
nham perfil adequado para a operação do negócio.

Apresentamos aqui algumas sugestões para os
franqueadores. Em primeiro lugar, o processo de
seleção da rede deve ser criterioso e imparcial. O
franqueador deve avaliar tanto o potencial finan-
ceiro do candidato como a sua condição de operar a
unidade. Para tanto, pode se utilizar de ferramentas
de RH, entrevistas, análise de perfil psicológico e
avaliações, entre outros métodos. O franqueador
deve solicitar documentos e certidões que compro-
vem a situação de regularidade do candidato. Por
outro lado, deve revelar números reais ao candida-
to. Não adianta nada inventar números apenas para
captar candidatos, pois essa será uma captação de
problemas. Os documentos e informações que te-
nham caráter confidencial só podem ser disponibi-
lizados aos candidatos mediante prévia assinatura
de um Termo de Confidencialidade e Sigilo. Se o
candidato apresentar as características que o fran-
queador julgar importantes, este deverá entregar-
lhe uma via da Circular de Oferta de Franquia
(COF), com o cuidado de guardar prova da entrega
desse material. Caso contrário, poderá sofrer as
consequências previstas na Lei de Franquia pela não
entrega da circular no prazo legal.

Destacamos, ainda, algumas dicas que devem ser
adotadas pelos candidatos interessados em adquirir
uma franquia, para que não se sintam frustrados com
o negócio. O candidato precisa agir com transparên-
cia, afinal, ele é que estará à frente do negócio. Ele
deve também se identificar com o negócio e estar
disposto a dedicar-se à operação. O candidato deve
analisar cuidadosamente a Circular de Oferta de
Franquia, submetendo-a à análise de um profissional
especializado. É importante conversar com fran-
queados da rede e, também, com aqueles que tenham
se desligado da marca, pois esses contatos mostrarão
como de fato é a operação da franquia.

Tendo em vista que a relação de franquia é pautada
principalmente pela parceria e a transparência,
nota-se que ao seguir os passos indicados, as partes
certamente conseguirão atingir com mais facilidade
uma relação comercial saudável. ■
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O candidato a franqueado deve agir
com transparência, manifestar
identificação com o negócio e estar
disposto a entregar-se à operação
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