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Regras sobre serviços a cabo dividem setores  
 
A discussão sobre a nova regulamentação para os serviços de TV a cabo esquentou, ontem, 
dia da audiência pública realizada em Brasília sobre o assunto. O presidente da Net, José 
Antonio Félix, criticou duramente a proposta colocada em consulta pública pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) para atualizar as regras e afirmou que o projeto 
beneficia as empresas de telefonia, que querem o direito de operar no segmento de TV a cabo. 
 
Entre as principais críticas de Félix está a criação do conceito de Poder de Mercado Significativo 
(PMS), detido por empresas que teriam o poder de influenciar de forma relevante os mercados 
em que atua. Para Félix, não faz sentido incluir a Net no PMS. Ele disse que a empresa está 
presente em 96 cidades, contra mais de 5 mil municípios atendidos pelas principais empresas 
de telefonia. 
 
Ao ser incluída no PMS, a empresa se vê obrigada a cumprir metas de atendimento no serviço 
de TV a cabo, ao passo que as concorrentes não terão amarras. 
 
"O regulamento favorece abertamente os interesses da Oi", disse Félix, para quem as teles 
sempre puderam oferecer serviços de TV por assinatura, desde que por satélite. "As teles vão 
entrar só no filé. Não vão colocar cabo em áreas de baixo retorno", afirmou. Segundo ele, as 
operadoras de telefonia sentem-se incomodadas pela concorrência de uma empresa criada 
para fornecer TV a cabo, mas que entrou nos setores de telefonia e banda larga.  
 
Procurada, a Oi afirmou que a regulamentação está sendo feita dentro da legislação vigente, 
inclusive com análise da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), ligada ao 
Ministério da Fazenda, e com relatório positivo do Tribunal de Contas da União (TCU). 
 
"A Anatel faz algo que é absolutamente compatível com a lei, só que com dez anos de atraso. 
O que aconteceu é que se criou [nesses dez anos] um monopólio, uma reserva de mercado 
inexplicável para a Net", disse o diretor de regulamentação da Oi, Paulo Mattos. A expectativa 
da Oi é que a regulamentação seja aprovada nos próximos meses e que as outorgas para 
autorizações de operação no mercado de TV a cabo sejam oferecidas ainda este ano. Com 
isso, a Oi estaria apta a oferecer TV a cabo a partir do início do ano que vem. 
 
"Entendo e respeito a posição da Net, que está se sentindo ameaçada com a concorrência", 
disse Mattos. Ele afirmou que a Net tem mais de 80% do mercado, além de uma infraestrutura 
de fibra óptica que as teles não têm, o que justificaria seu enquadramento como PMS. 
 
O vice-presidente jurídico da Net, André Borges, rebateu a argumentação da Oi e disse que a 
companhia apoia o PL 116, em tramitação no Congresso, que permite a entrada das teles no 
mercado de TV a cabo. Para ele, o mercado relevante não é o de TV a cabo, mas o de TV por 
assinatura, que inclui tecnologias como satélite. Sendo assim, a Net não deveria ser 
enquadrada no PMS. "O capítulo de PMS tem que ser avaliado por inteiro, assim como deve 
considerar a competição em todos os serviços [e não apenas no cabo]", afirmou Borges, 
rebatendo a afirmação de que a Net teme a concorrência. 
 
Ontem, no Rio, a Net anunciou que espera obter, em 12 meses, de 200 mil a 300 mil clientes 
no segmento de pequenas e médias empresas nas cidades onde atua. A companhia inicia o 
serviço Net Empresas para oferecer telefone fixo, banda larga e TV por assinatura a uma base 
potencial de 1 milhão de companhias nas áreas onde já têm cobertura. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jun. 2011, Empresas, p. B2. 


