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PGMC recebe acusações de dirigismo dos investimentos privados e desconexão com a realidade do setor; ABTA espera mudanças 

Mercado espera reformulação de plano 

afirmou Martinhão durante se-
minário da Telcomp (Associação 
Brasileira das Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações 
Competitivas) realizado na úl-
tima semana. O plano estabele-
ce obrigações para as empresas 
consideradas detentoras de Poder 
de Mercado Significativo (PMS), 
como aluguel de rede e da infra-

irá garantir "preço diferenciado" 
como forma de incentivo em mo-
dernização e expansão das redes. 
Segundo o secretário do Mini-
com, porém, existe uma ociosida-
de em unbundling (última milha 
que pode ser compartilhada para 
estimular a competição) de 27,5% 
por mês, de acordo com dados do 
primeiro trimestre deste ano, que 

não investem, e acabam forçando 
os preços. "É o que temos no Bra-
sil: pouca oferta, serviço ruim e 
preço alto. Espera-se que o PGMC 
seja o indutor desta mudança." 

De acordo com Martinhão, in-
dependente das polêmicas envol-
vendo obrigações às operadoras 
para a criação de novos pontos de 
tráfego, é essencial que aconteça 

ços e acirrado a concorrência do 
setor. Para Alexandre Annenberg, 
presidente da entidade, o governo 
precisa colocar normas para que 
o mercado não seja inundado por 
"piratas" e/ou especuladores, mas 
defende que a entrada de novos 
players é urgente. "É necessário 
que o critério de outorga seja bem 
equacionado. O país precisa de 

afirmou que o plano apresenta 
distanciamento das práticas de 
mercado. "Não é como teles em 
que há cabos em excesso. Toda 
nossa estrutura está sendo usada. 
O meu espaço é pequeno e tenho 
que compartilhar? É um distan-
ciamento", afirmou. Ele criticou 
ainda a idéia de que não há com-
petição no mercado. Mas ressal-

Annenberg, presidente da ABTA, acredita que o governo precisa colocar normas para que o mercado não seja inundado por especuladores, mas defende a entrada de novos players 
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por Marcos Bonfim 

Envolto em uma série de dis-
cussões entre operadoras de 

telefonia, de TV por assinatura e 
a Anatel, o Plano Geral de Metas 
de Competição (PGMC), aprovado 
pela agência reguladora em julho 
deste ano, chegou ao fim de audi-
ência pública no último domingo. 
A partir daí o projeto volta para 
Anatel que irá analisar sugestões 
para concluí-lo. Tido como prio-
ritário para o Ministério das Co-
municações, de acordo com Maxi-
miliano Martinhão, secretário de 
Telecomunicações do ministério, 
o plano, que busca estimular a 
concorrência no mercado de te-
lecom, recebe acusações que vão 
desde dirigismo dos investimen-
tos privados a desconexão com a 
realidade do mercado. 

"Nós queremos a aprovação do 
plano, mas que tenha o equilíbrio 
necessário para que o mercado 
continue a atrair investimentos", 

estrutura de transporte, e quer 
mais transparência para os pre-
ços praticados no atacado. Visa 
ainda o aumento da competição, 
com a entrada de novos players, 
e o atendimento da demanda de 
áreas que hoje não são cobertas 
pelas grandes operadoras. Oi e Vi-
vo, com 25 e 16 áreas de registro 
(municípios com mesmo número 
de DDD) serão as operadoras de 
telefonia móvel que mais terão 
que dar acesso à rede, pelo proje-
to inicial. Em interconexão com a 
rede móvel, a Vivo teria que ofer-
tar uso de rede no estado de São 
Paulo, enquanto a Oi teria que fa-
zer isso no país inteiro. 

Pelos argumentos correntes, 
o mercado tem se posicionado 
contra as obrigações presentes 
no modelo. As principais críticas 
são de que o governo estaria di-
recionando os investimentos de 
empresas privadas e de que elas 
não teriam redes disponíveis pa-
ra cumprir os pontos. Para asse-
gurar os investimentos, a Anatel 

resultam em custos de Rs 250 mi-
lhões mensalmente para as opera-
doras. "Dá para equilibrar as duas 
coisas (PGMC com ociosidade) 
trazendo benefícios para o setor", 
disse o executivo. 

Para João Moura, presidente 
da Telcomp, com posição favo-
rável ao plano (com ressalvas), 
o argumento para deslegitimar 
o PGMC não é consistente. "Em 
nenhum momento, o plano pro-
posto tem lá qualquer obrigação 
de investimento. Não diz se tem 
que investir aqui ou ali. Depois, 
o plano não prevê nenhum sub-
sídio, tratamento diferenciado 
ou antieconômico para as partes. 
Pelo contrário, o plano diz que 
as relações comerciais devem ser 
de forma que incentivem investi-
mentos. Isso significa que a idéia 
é que se proporcione um retor-
no adequado a quem está inves-
tindo", argumentou. Segundo o 
executivo, o grande problema do 
mercado brasileiro é que as em-
presas guardam as suas reservas, 

Para Moura, plano deve mudar a realidade de pouca oferta, serviço ruim e preço alto 

um avanço nos investimentos 
na visão do ministério. "Se não 
forem apresentados pelo meca-
nismo PGMC, esses aspectos que 
as operadoras estão levantando 
como dirigismo, terão que ser 
feitos de alguma outra maneira. 
De qualquer forma, o que é prio-
ritário para nós é que o PGMC 
aconteça e que as redes sejam 
colocadas a favor da competição". 
As teles, que estão sendo repre-
sentadas pela Telebrasil, não têm 
se pronunciado sobre o tema. 

TV POR ASSINATURA 
Aprovado em julho, antes da san-
ção pela presidente Dilma Rous-
seff, em setembro, da nova lei que 
abre o mercado de TV por assina-
tura, o plano estabelece regras pa-
ra o segmento. A ABTA, entidade 
que representa as operadoras do 
setor, espera que o plano seja total-
mente mudado. O mercado aguar-
da há mais de 11 anos por libera-
ção de novas outorgas, o que teria 
incrementado as ofertas de servi-

urgência na liberação das outor-
gas, mas com muito cuidado." 

Para o executivo, neste mo-
mento em que é premente a pre-
sença de empresas, como as teles, 
"intervenção profunda" não aju-
daria o setor a se organizar. "A 
concorrência será cada vez maior 
e cada operador tentará desenvol-
ver novos modelos de negócios. 
Nesta hora, é necesário haver fle-
xibilidade porque para isso você 
vai por tentativa e erro. Quando 
engessa, fica mais difícil", disse. 

O mercado também demons-
tra preocupação com o aluguel de 
redes. No Brasil, cada operador 
construiu sua própria infraestru-
tura, com objetivos próprios e pa-
ra uma demanda própria, o que, 
segundo especialistas, inviabiliza 
a proposta. Segundo Annemberg, 
caso fosse abrir para terceiros, o 
custo seria astronômico para as 
empresas e acabaria sobrando 
para o consumidor. André Bor-
ges, vice-presidente jurídico e de 
relações institucionais da NET, 

tou, porém, que as contribuições 
encaminhadas estão sendo bem 
acolhidas pela Anatel. Um outro 
ponto seria a adoção de um deco-
dificador único para atender todo 
o mercado. Mais uma vez, vol-
tando ao surgimento da TV por 
assinatura no país, o setor não 
vê viabilidade na proposta. "Cada 
operador desenvolveu softwares 
diferentes. Ficaria muito caro e 
inviabilizaria para os consumido-
res", afirmou Annenberg. A Tel-
comp partilha da mesma opinião. 
"A idéia de ter um decodificador 
genérico nunca funcionou no 
exterior", disse Moura. Para o se-
cretário do Minicom, a proposta 
pode ser implementada com uma 
força-tarefa envolvendo merca-
do, entidade e fabricantes. "Pelo 
que andamos pesquisando, isso 
é uma coisa comum nos Estados 
Unidos. Então, se em um merca-
do com toda dinâmica do norte-
-americano é possível, acho meio 
estranho que não consigamos re-
solver aqui no Brasil", completou. 

Martinhão: "nós queremos a aprovação do plano, mas que tenha equilíbrio" A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 9. 




