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São Paulo, 10 de Setembro de 2003 - A reestruturação da Anatel incluirá a criação de uma 
superintendência de competição. O ministro das Comunicações, Miro Teixeira, aposta nos novos 
contratos das operadoras de telefonia fixa, que entrarão em vigor em 2006, para injetar 
competição no mercado e evitar a simples troca de um monopólio estatal por um cartel das 
telecomunicações. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já começa a se preparar para 
um novo cenário de maior concorrência e anuncia a criação de uma superintendência de 
competição. A Embratel faz aquisições e alimenta o debate sobre a desagregação das redes e os 
custos da interconexão, com o objetivo de avançar sobre o mercado das operadoras fixas titulares 
- Telefônica, Brasil Telecom e Telemar.  
 
O desafio de trazer concorrência para o negócio de telefonia foi o tema do seminário 
"Telecomunicações: Competição e Política", realizado ontem em São Paulo. Os investimentos no 
setor de telecomunicações não pararam nestes primeiros meses do governo Lula e a competição 
tem crescido no setor de telecomunicações, segundo o ministro. Mas um verdadeiro salto só 
poderá ser dado a partir da entrada em vigor dos novos contratos, que valerão até 2026 e 
estabelecerão novos critérios para os reajuste de tarifas e para o compartilhamento do uso da 
rede entre as operadoras.  
 
Miro destacou a aquisição da Vésper pela Embratel e a permanência da Qualcomm no País como 
sinais da credibilidade do governo Lula. "Sentimos esta credibilidade quando vemos também a 
GVT colocando recursos no Brasil. Teremos muitas novidades ainda", disse. Quanto à competição, 
o ministro afirmou que o aumento da concorrência tornará irrelevante o controle de tarifas. 
"Espero que estejamos chegando a isso. A competição criará o preço. Defendo dois pilares do 
capitalismo: competição e preço livre", afirmou.  
 
 
"Há um ano temos percebido que a competição passou a ser prioridade do governo e das agências 
reguladoras", disse a vice-presidente de Marketing da Embratel, Purificación Carpinteyro. "Há 
quatro anos, questionar qualquer coisa do setor era um pecado mortal", afirmou lembrando que 
as agências reguladoras têm a obrigação de fiscalizar e acabar com práticas anti-competitivas 
para garantir a concorrência que cinco anos após a privatização ainda não existe. Para 
Purificación, a afirmação feita por Miro Teixeira, de que o governo vai respeitar o marco 
regulatório, irá nivelar a competição. "Precisamos disso. Queremos investir e poder concorrer com 
as operadoras locais", disse  
 
Segundo o presidente da Claro, Carlos Henrique Moreira, a competição existe também entre 
telefonia fixa e móvel. O número de linhas móveis irá superar o número de fixas este mês e já 
apresenta uma taxa de penetração superior. De acordo com Moreira, o Brasil deveria se orgulhar 
do setor de telecomunicações e disse também que a telefonia móvel é hoje a grande concorrente 
da telefonia fixa. "A tendência é de uma telefonia mais pessoal", disse.  
 
O setor de telecomunicações recebeu investimentos da ordem de R$ 78 bilhões nos últimos cinco 
anos. "Deste total, R$ 20 bilhões foram investidos pela Telemar para o cumprimento das metas de 
universalização", disse o diretor de Negócios de Atacado da Telemar, Marcelo de Carvalho Pereira. 
De acordo com ele, a empresa focou os investimentos em seus assinantes. "Não é só tecnologia e 
marco regulatório. Muitos se esquecem de que o usuário é a ponta mais importante do processo 
de telecom", completou.  
 
Anatel conta com o apoio da consultoria Accenture para criar a superintendência de competição.  
 
Segundo o presidente da Anatel, Luiz Guilherme Schymura, a idéia é dotar a agência de um 
quadro técnico de especialistas em ordem econômica. A nova superintendência, encarregada de 



estimular a competição, deverá atuar em questões relacionadas a práticas anti-competitivas, de 
isonomia e preço. O trabalho de reorganização deve ser concluído no final deste ano e início do 
ano que vem, segundo Schymura.  
 
"A situação da agência é preocupante. Em função da perda de pessoal a qualidade dos relatórios 
tem caído", afirmou. "Esperamos uma solução para o quadro de pessoal, senão a agência pára", 
afirmou Schymura.  
 
Com as mudanças e a superação dos problemas de quadro funcional, a Anatel deverá estar 
preparada para responder com rapidez demandas do Cade e de outros órgãos do governo sobre 
os direitos do consumidor. O titular da Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da 
Justiça, Daniel Goldberg, disse que reformulou o Departamento de Defesa do Consumidor para 
tratar com as agências reguladoras e contratou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
para desenvolver análises econométricas.  
 
Sobre os últimos reajustes de tarifa, Miro Teixeira lembrou que eles ainda estão amparados pelos 
contratos que vigorarão até dezembro de 2005. "Existe um contrato em vigor, e não podemos 
dizer que não vamos cumpri-lo", disse. Segundo o ministro, o que houve na discussão das tarifas 
foi uma tentativa de negociação sem que fosse pregada nenhuma ruptura de contrato. Miro 
afirmou que na semana passada foi fechada uma linha de procedimentos que será baseada na 
concorrência e em um marco regulatório já definido e esclarecido.  
 
"Não haverá possibilidade de revisão do marco regulatório em detrimento dos investidores porque 
nós precisamos de investimento", afirmou Miro. Para o ministro, os preços controlados 
descontrolam a economia pois "em concorrência há redução de preços". Por isso, os indexadores 
serão excluídos dos novos contratos da telefonia fixa e os preços passarão a ser corrigidos pelos 
custos do setor.  
 
Miro Teixeira afirmou que poderá haver uma negociação entre a Lightpar e a Petrobras para 
resolver o problema da Eletronet - empresa controladora de uma rede de fibra ótica, com 49% de 
capital estatal brasileiro e 51% da norte-americana AES, que pediu falência este ano - e atender a 
necessidade de ampliação de cinco mil quilômetros da rede de fibra ótica da Petrobrás. A 
Petrobrás teria como alternativa ao investimento em expansão de sua própria rede a contratação 
da rede da Eletronet. "O nome AES, não representa muita preocupação", afirmou Miro. De acordo 
com o ministro este assunto é de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. "A agenda 
para novas encrencas do Ministério das Comunicações só começa em março do ano que vem", 
disse.  
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