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Arbitragem poderá solucionar impasse em torno das tarifas de interconexão.  
 
Por mais trinta dias deverá perdurar a disputa entre operadoras de telefonia fixa e celular em 
torno da tarifa de interconexão fixo-celular, conhecida no setor como VUM.  
 
Na abertura da Telexpo, feira e congresso de telecomunicações inaugurados ontem em São Paulo, 
o presidente-substituto da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Elifas Gurgel Amaral, 
afirmou que não estão esgotadas as tentativas de conciliação entre as operadoras, embora a 
Anatel tenha acatado a solicitação de parte das empresas para encaminhamento de arbitragem.  
 
"Os dois processos estão a caminho", afirmou. "As operadoras ainda estão negociando e a Anatel 
já começou a preparar a arbitragem", disse em coletiva de imprensa. "Em trinta dias, no máximo, 
teremos alguma solução."  
 
Para Amaral, as dificuldades que as duas partes têm enfrentado para chegar a um entendimento 
resultam do ineditismo da situação.  
 
"Estamos diante de uma experiência nova", afirmou. Até o último ano, o índice de reajuste foi 
fixado pela Anatel, sem a interferência das operadoras. Neste ano, pela primeira vez, deveria 
ocorrer negociação.  
 
O presidente da Vivo, maior operadora celular do País, Francisco Padinha, disse que as empresas 
celulares defendem uma solução que não represente ruptura. "Não queremos interrupção 
abrupta", disse, referindo-se à relevância das receitas geradas pela VUM para a telefonia móvel. 
"Não podemos permitir a desvalorização do setor, no qual muitos recursos foram investidos na 
compra das empresas durante o processo de privatização."  
 
Na palestra que proferiu à tarde na Telexpo, Padinha vinculou o crescimento das operadoras de 
celulares ao desfecho da situação da VUM. 
 
Entraves nas negociações da tarifa de interconexão 
  
A discussão entre operadoras fixas e móveis deve continuar por um mês.  
 
Por mais trinta dias deverá perdurar a disputa entre operadoras de telefonia fixa e celular em 
torno da tarifa de interconexão fixo-celular, conhecida no setor como VUM. Na abertura da 
Telexpo, feira e congresso de telecomunicações que se realiza em São Paulo desde ontem, o 
presidente-substituto da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Elifas Gurgel Amaral, 
afirmou que não estão esgotadas as tentativas de conciliação entre as operadoras, embora a 
Anatel tenha acatado a solicitação de parte das empresas para encaminhamento de arbitragem.  
 
"Os dois processos estão a caminho", afirmou. "As operadoras ainda estão negociando e a Anatel 
já começou a preparar a arbitragem", disse em coletiva de imprensa. "Em trinta dias, no máximo, 
teremos alguma solução", disse.  
 
Para Amaral, as dificuldades que as duas partes têm enfrentado para chegar a um entendimento 
resultam do ineditismo da situação. "Estamos diante de uma experiência nova", justificou. Até o 
último ano, o índice de reajuste foi fixado pela Anatel, sem a interferência das operadoras. Neste 
ano, pela primeira vez, deveria ocorrer negociação.  
 
 



O presidente da Vivo, maior operadora celular do País, Francisco Padinha, disse que as empresas 
celulares defendem uma solução que não represente ruptura. "Não queremos interrupção 
abrupta", disse, referindo-se à relevância das receitas geradas pela VUM para a telefonia móvel. 
"Não podemos permitir a desvalorização do setor, no qual muitos recursos foram investidos na 
compra das empresas durante o processo de privatização", continuou Padinha.  
 

 
 
 
 
 
Evolução da indústria e VUM  
 
O executivo afirmou ainda que a indústria acataria um reajuste maior para a tarifa de público das 
ligações fixo-celular (VC1) do que para a interconexão (VUM), mas não a descontinuidade 
abrupta. Por fim, Padinha referiu-se ao contexto atual, no qual as operadoras celulares estão 
vivendo sem rentabilidade, como resultado da política agressiva de captação de clientes, que 
acaba ampliando substancialmente os custos com subsídios de aparelhos. Se o IGP-DI fosse 
ligeiramente reduzido, as operadoras móveis o acatariam, deu a entender o presidente da Vivo. 
 
Na palestra que proferiu à tarde na Telexpo, Padinha vinculou o crescimento das celulares ao 
desfecho da situação da VUM. Ou seja, se as operadoras perderem porcentual elevado de receita, 
certamente investirão menos no avanço de clientes das classes C, D e E, que ainda guardam 
espaço significativo para crescer.  
 
Enquanto as classes A e B já ostentam nível elevado de penetração do celular, com 83% e 54% 
respectivamente, as camadas C, D e E têm muito a crescer, pois suas taxas são menores: 25%, 
4% e 4%, respectivamente.  
 
Padinha explicou que as operadoras pretendiam continuar investindo no avanço da penetração 
nas classes mais populares desde que a relação da VUM seja mantida, pois boa parte da receita 
média desses usuários de menor poder aquisitivo provém justamente das chamadas 
entrantes/tarifas de interconexão da fixa-celular. Se o valor dessas tarifas for muito reduzido, 
como reivindicam as fixas, o impacto sobre a conta média será tão prejudicial às operadoras 
móveis que acabará reduzindo o investimento em captação de clientes.  
 
 



Padinha referiu-se ainda ao fato de no Brasil a indústria celular ainda participar com pequena 
parcela do total de tráfego de voz. Ou seja, as redes celulares ficam com apenas 10% do total de 
tráfego, restando 90% às fixas. Na Espanha, a relação é de 23% versus 77% e na Itália, 55% 
versus 45%.  
 
Até 2008, o executivo prevê que a penetração do celular na população chegue a 60% em média. 
As camadas mais pobres vão avançar à medida que haja subsídios, e eles existirão se as 
empresas mantiverem as fontes de receita e conseguirem recuperar a rentabilidade perdida. 
Padinha voltou a dizer que a margem ebitda das operadoras brasileiras está entre as mais baixas 
do mundo. Enquanto o porcentual registrado aqui no ano passado foi de 18%, nos mercados mais  
maduros chegou a 40% e em mercados comparáveis, a 46%.  
 
No Brasil, o pré-pago consome R$ 7 em média por mês, com R$ 13 vindos da telefonia fixa 
(VUM). Daí por que os rumos da disputa sobre a VUM vão definir os investimentos das celulares 
nos próximos anos. "Não há dúvida de que todo mundo vai rever os planos de negócios assim que 
a VUM for definida", concluiu Padinha. As operadoras reúnem mais de 65,6 milhões de clientes, 
dos quais 80% pré-pagos.  
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