
Anatel enfrenta sete desafios em 2004  
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) prepara-se para enfrentar sete desafios ou 
problemas prioritários neste ano:  
 
1) acelerar o processo de inclusão digital; 2) manter o bom desempenho da telefonia móvel; 3) 
promover e ampliar a competição entre as operadoras fixas; 4) fazer um bom diagnóstico e 
buscar um novo modelo institucional para a televisão por assinatura; 5) melhorar a comunicação 
com o consumidor; 6) consolidar o quadro de pessoal da agência; 7) adaptar a regulamentação 
dos serviços ao impacto crescente da convergência digital. Quem avalia essas prioridades é o 
vice-presidente Antonio Carlos Valente da Silva, num balanço das atividades da agência 
reguladora. Ele analisa a seguir cada um dos desafios e propõe: Inclusão digital - Este é, sem 
dúvida, o maior desafio no campo das telecomunicações. Para enfrentá-lo, a Anatel estuda a 
elaboração de novos contratos de concessão que prevejam a implementação: a) de postos de 
serviços de telecomunicações (PSTs), com pelo menos quatro telefones públicos e quatro 
terminais de acesso público (TAPs); b) do serviço de comunicações digitais (SCD), que permitirá o 
acesso a serviços digitais de alta velocidade, a começar da internet; c) do projeto 0i00, que, entre 
outros benefícios, visa assegurar tarifas fixas de baixo custo (flat rates) para o acesso à internet 
nos mais de 2.500 municípios do Brasil, que não dispõem de provedores da Web.  
 
Telefonia móvel - É essencial manter saudável o mercado de comunicações móveis. Para 
assegurar melhores níveis de inclusão nesse segmento, o País deve realizar novas licitações, 
incentivar o compartilhamento de infra-estrutura (como torres, estações radiobase e outras), 
incorporar novas gerações tecnológicas e mediar e arbitrar conflitos. O crescimento da telefonia 
celular brasileira tem sido notável.  
 
De julho de 1998 até hoje, a base de assinantes de celulares saltou de 5 milhões para 47 milhões 
de usuários. No ano passado, a rede cresceu mais de 20%. Neste ano, pode repetir esse 
desempenho.  
 
Competição - Como ocorre em todo o mundo, também no Brasil tem sido muito difícil aumentar a 
competição em telefonia fixa.  
 
Para ampliar a concorrência nesses serviços, bem como em banda larga, um dos caminhos mais 
eficazes - embora seja, de longe, o mais difícil de ser implementado - é a desagregação de redes, 
ou unbundling. O que significa isso? Numa explicação simples, desagregação é a abertura da 
infra-estrutura de redes telefônicas locais à competição e ao acesso de todas as empresas 
operadoras, concessionárias ou autorizadas, em igualdade de condições. Para competir sem essa 
desagregação, qualquer empresa competidora é obrigada a implantar uma segunda rede 
telefônica local, o que é praticamente impossível nas condições brasileiras, pois exige 
investimentos gigantescos e longo prazo. Na visão da Anatel, há ainda outras medidas que podem 
favorecer a competição, como: a) regulamentação da numeração, com a introdução da 
portabilidade de números, ou seja, a possibilidade de o assinante mudar de operadora, 
permanecendo com o mesmo número; b) o uso da linha dedicada E-1 de 30 canais digitais 
(E1LD), conectada diretamente à operadora de longa distância; c) implantação do serviço de 
comunicações digitais (SCD) que, segundo a agência, possibilita o acesso em alta velocidade à 
internet a escolas, hospitais e instituições públicas; d) celebração dos novos contratos de 
concessão; e) incentivo ao uso de novas tecnologias na rede de acesso local sem fio (wireless 
local loop ou WLL); f) uso da infra-estrutura da televisão a cabo e da rede elétrica, já conhecida 
pelo nome de power line network (PLN), e das redes sem fio de microondas do tipo MMDS digital. 
Além dessas medidas, a Anatel prevê o uso da mediação e da arbitragem de conflitos, também 
como meio para ampliar a concorrência entre operadoras.  
 
Comunicação agência-cidadão - Para Antônio Carlos Valente, o objetivo essencial da Anatel é 
defender o interesse do cidadão-consumidor. Para fazê-lo, a agência tem que melhorar os canais 



de comunicação com a sociedade. Assim, entre as principais ações a serem tomadas será tornar 
mais eficientes os mecanismos de audiências e consultas públicas.  
 
Quadro de pessoal - A Anatel conta hoje com um total de 1.397 funcionários, dos quais 679 estão 
na categoria de contratados temporários. A regularização desse quadro de funcionários é, na 
verdade, um dos maiores desafios para a agência. Para isso, a Anatel já preparou o edital para 
um concurso público, mas aguarda a publicação da lei que regulamentará o quadro de pessoal das 
agências reguladoras.  
 
Convergência digital - Com a evolução tecnológica acelerada, o Brasil precisa acompanhar tudo o 
que ocorre no campo da convergência digital. Em conseqüência, a agência reguladora deve 
aprimorar e adaptar a regulamentação brasileira, de forma a adequá-la às exigências do novo 
cenário tecnológico, evitando que a rigidez de regras venha a impedir a inovação e a inibir novos 
investimentos em telecomunicações. Por isso, como reconhece Valente, a Anatel acompanha hoje 
o movimento de entidades reguladoras internacionais, contrata consultorias especializadas 
prepara-se para "promover sua própria reestruturação como agência, capacitando seu quadro de 
pessoal para os novos cenários e, por fim, trabalhando com agilidade e transparência". 
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