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Europa, EUA e
Japão questionam
leilão de 4G
Para estrangeiros, obrigatoriedade de tecnologia nacional levanta
dúvida sobre compromisso do Brasil de manter o mercado aberto

Defesa. O ministro Paulo Bernardo negou que exigências desrespeitem as regras da OMC

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

União Europeia, Estados Uni-
dos e Japão se unem e alertam
que os critérios colocados pe-
lo Brasil para a licitação do ser-
viço de quarta geração de tele-
fonia móvel (4G) mandam
“um sinal negativo para a co-
munidade empresarial inter-
nacional” sobre o País e “le-
vantam dúvidas sobre o com-
promisso do Brasil em manter
seu mercado aberto”.

O governo brasileiro deu indi-
cações que não pretende modifi-
car os critérios para o leilão, que
ocorre no dia 12 de junho. Os eu-
ropeus não descartam abrir um
contencioso se a imposição aca-
bar prevalecendo.

As três maiores economias do
mundo desenvolvido levaram
ontem a questão à Organização
Mundial do Comércio (OMC) e
deixaram claro a insatisfação
com a atitude do País. A queixa
vem no mesmo momento que
países ricos alertam para a onda
de nacionalizações e barreiras
aos investimentos nos países la-
tino-americanos, entre eles Ar-
gentina, Bolívia e Venezuela.

No caso do Brasil, a briga é pe-
lo acesso ao bilionário mercado
de telefonia. No edital de licita-
ção da faixa de frequência de 2,5
GHz – destinada para o serviço
de 4G –, a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) esti-

pulou uma exigência de conteú-
do nacional mínimo de 60% para
quem quiser participar de licita-
ções, incluindo equipamentos e
sistemas.

Ontem, a delegação europeia
foi a mais incisiva em suas críti-
cas e se disse “preocupada” com
a atitude da Anatel. Para Bruxe-
las, a medida brasileira “levanta
sérias perguntas sobre o compro-
misso do governo brasileiro em
manter aberto o mercado e o am-
biente para empresários”.

Ao terminar a reunião, a dele-
gação explicou ao Estado que as
operadoras europeias estavam
preocupadas com o impacto que
isso teria e, se a licitação for
adiante com as atuais regras, ava-
liará a compatibilidade da medi-
da brasileira com as regras inter-
nacionais para abrir uma even-
tual disputa. “A decisão final se
abriremos ou não uma disputa
será política”, foi a declaração.

“Por anos tivemos uma ótima
relação de investimentos com o
Brasil no setor de telecomunica-
ções. Seria uma pena arruinar is-
so agora”, lamentou um diploma-
ta. A crítica foi compartilhada pe-
la delegação do Japão, que afir-
mou também estar “preocupa-
da” com as medidas brasileiras.

A delegação dos Estados Uni-
dos preferiu pressionar o gover-
no brasileiro a responder a uma
série de perguntas técnicas so-
bre a implementação da exigên-
cia. “Com essas respostas, va-
mos avaliar o conteúdo e decidir
quais serão os próximos passos
que tomaremos”, explicou uma
negociadora americana ao Esta-
do. “Nossas empresas acredi-
tam que há um potencial risco
nessas medidas”, indicou.

Os americanos insistiram em
saber como o Brasil acredita que
a exigência pode respeitar as
obrigações internacionais do
País, já que os critérios da Anatel
dão preferências a empresas que
usarem produtos locais.

Abertura. O governo brasileiro
levou sua versão sobre a licita-
ção e deixou claro que a meta no
leilão do 4G é o de garantir o
“maior acesso possível desses
serviços à população, assim co-
mo estimular pesquisa e desen-
volvimento de tecnologias mo-
dernas com inovação”. Ou seja,
uma tecnologia de ponta, mas
também incentivar a produção

nacional. Segundo o governo, o
leilão “é parte de uma política
mais ampla direcionada a au-
mentar a competição no setor de
telecomunicações”. O Itama-
raty insistiu ainda que “o setor
de telecomunicações no Brasil já
é caracterizado por seu grau de
abertura e competição”.

Ontem, o Brasil se limitou a
indicar que o edital não deve ser
modificado e que o leilão está
marcado de fato para o dia 12 de
junho. Tanto o ministro das Co-

municações, Paulo Bernardo,
quanto o presidente da Anatel,
João Rezende, insistiram em
março que a exigência não fere
regras internacionais e chega-
ram a alertar, em audiência públi-
ca na Comissão de Ciência e Tec-
nologia do Senado, que a exigên-
cia de 50% de fabricação nacio-
nal de equipamentos e mais 10%
de desenvolvimento e pesquisa
no País são medidas que o gover-
no acredita serem necessárias
para incentivar a produção brasi-

leira. “Não achamos que isso fe-
re as condições da OMC”, disse
o ministro a senadores. “Se nós
não adotarmos medidas para fo-
mentar a produção e o desenvol-
vimento aqui, nós vamos aumen-
tar o nosso problema nessa área
de tecnologia”, completou.

A guerra pelo mercado nacio-
nal promete ser intensa. A Ana-
tel definiu o preço mínimo do lei-
lão em R$ 3,8 bilhões. Mas analis-
tas estimam que o valor poderá
chegar a R$ 6 bilhões.

● Preço

R$ 3,8 bi
é o preço mínimo das licenças de
4G, no leilão marcado para 12 de
junho

R$ 6 bi
é a estimativa de analistas sobre
quanto o governo pode arrecadar
com a venda das licençasA ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 maio 2012, Economia & Negócios, p. B17.




