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Quase seis anos depois da promulgação da Lei Geral de Telecomunicações, em julho 
de 1997, o modelo brasileiro de abertura do setor progrediu em um de seus dois 
objetivos: a universalização do acesso ao serviço. Mas não conseguiu atingir sua 
segunda meta, a de estimular a competição no segmento de telefonia fixa local.  

Há competição na telefonia móvel (onde as operadoras das bandas B, D e E têm 37% 
do mercado), no segmento de comunicação de dados (as novas companhias têm 47% 
de participação) e na longa distância (neste mercado, em média, os novos 
concorrentes conquistaram 60% de participação). Na telefonia local, ao contrário, as 
duas maiores operadoras alternativas - Vésper e GVT - têm cerca de 500 mil linhas em 
serviço cada uma, enquanto as três concessionárias locais somam 38 milhões.  

Empresas que investiram na idéia de competição, como a GVT, acreditam que essa 
meta foi comprometida porque a idéia inicial de criar uma regulamentação assimétrica, 
mais favorável aos novos concorrentes, e assim reduzir o poder de mercado das 
operadoras dominantes, não foi aplicada. Limitou-se à concessão antecipada de 
freqüências para que implantassem redes sem fio e não tratou de assuntos como a 
cobrança conjunta, a portabilidade de números e a desagregação de redes. "O 
mercado de telefonia local é aberto desde janeiro de 2002 e não há ambiente 
regulatório para atrair novos investimentos", constata Amos Genish, presidente da 
GVT.  

As concessionárias locais, uma vez liberadas para atuar fora de suas áreas originais, 
também não se interessaram em disputar o mercado de telefonia local umas com as 
outras. A não ser no segmento corporativo, se concentram em garantir o melhor 
retorno do investimento realizado em sua região.  

O governo tem um discurso comprometido com a competição mas, de acordo com 
Alain Riviére, diretor de assuntos regulatórios da Intelig, é preciso um órgão regulador 
forte para estimular a competição, até por razões econômicas. "Há uma tendência 
natural de monopólio nesse setor, por conta da propriedade da rede local", diz. "É 
necessário um acompanhamento pró-ativo e permanente para evitar que as empresas 
que são donas das redes adotem práticas anticompetitivas", acredita.  

Para Michael Pelcovits, especialista americano em regulação e antitruste, a propensão 
ao monopólio é acentuada por outra tendência estrutural do setor. As operadoras 
atuam cada vez mais verticalizadas, oferecendo pacotes de serviços fixos, móveis e 
corporativos, e isso é uma  ameaça à competição, mesmo nos EUA, porque as 
empresas usam seu poder dominante no mercado local para alavancar os demais 
negócios. Nos EUA, as operadoras locais, que entraram no mercado de longa distância 
no ano passado, já são maiores, em várias regiões, do que a Sprint, terceira maior 
operadora de longa distância. "Se não houver uma política continuada de estímulo à 
competição no mercado local, vai haver um processo de 'remonopolização', e os 
usuários vão perder com isso", diz Pelcovits.  

A Embratel, também concessionária, acredita que é a empresa em melhores condições 
para disputar o mercado local com a Brasil Telecom, a Telefônica e a Telemar. Por isso, 
defende a criação de instrumentos regulatórios para estimular os chamados 
"entrantes" e centra a discussão na principal razão da "tendência natural" ao 



monopólio: a posse da rede local. A Embratel quer um regulamento que obrigue as 
operadoras dominantes a alugar suas redes a terceiros.  

Essa discussão ganha mais corpo, conforme se aproxima a data de o governo 
estabelecer as condições para a prorrogação dos contratos de concessão das 
operadoras. O ministro das Comunicações, Miro Teixeira, estabeleceu como prioridade, 
em sua gestão, o combate ao monopólio na telefonia local. Empresas como a GVT, a 
Intelig, a Embratel e 44 operadoras de serviços corporativos representadas pela 
Telcomp acreditam que a prorrogação dos contratos é uma oportunidade política para 
colocar a questão da competição em pauta. A Telcomp apresentou, na consulta pública 
sobre a prorrogação dos contratos, a proposta de criação de um plano de metas da 
competição.  

A questão deverá ter destaque na audiência que a Comissão de Ciência e Tecnologia 
da Câmara dos Deputados marcou para discutir a renovação dos contratos, amanhã. O 
debate público, no entanto, começa pautado pelas disputas de mercado entre as 
operadoras, quando o foco deveria ser o interesse dos usuários, observa Riviére.  

As operadoras estão à postos. Em um canto do ringue estão a Embratel e as demais 
empresas que defendem a necessidade de o governo criar um regulamento que 
obrigue as concessionárias locais a ceder, mediante pagamento, o uso de suas redes a 
companhias que queiram disputar esse mercado.  

No outro canto, executivos das operadoras locais argumentam que não é razoável 
impor, a empresas que têm suas tarifas reguladas e obrigações de universalização e 
qualidade, a cessão de sua infra -estrutura para concorrentes poderem disputar seus 
clientes mais rentáveis. A Telemar, que investiu R$ 20 bilhões, desde 1998, na 
expansão de sua rede - para antecipar o cumprimento de suas metas de 
universalização e poder explorar outros mercados - encara a regulamentação do 
acesso à rede local como uma forma de forçá-la a "dividir" o resultado desse 
investimento.  

Ao argumentar seu ponto de vis ta, as concessionárias locais defendem um mercado 
responsável por 77% (ou R$ 24 bilhões), em média, de sua receita líquida e 51% do 
lucro operacional, descontada a depreciação e amortização. Estudo apresentado pela 
consultoria Compass, em janeiro, em uma conferência promovida pelo JP Morgan, 
indica que as operadoras de telefonia local, além disso, ampliaram sua participação na 
receita total do setor de 56%, em 1999, para 67%, em 2002, e capturaram 71% das 
novas receitas. O domínio do mercado local foi propulsor dessa concentração, dizem 
especialistas, porque representa 45% da receita do setor e está quase todo na mão 
das concessionárias. 
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