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Há um cabo-de-guerra no mercado latino de telecomunicações: como aplicar as novas tecnologias 
na legislação e reavivar a competição? 
 
Os cenários são belos: a elegante Buenos Aires, a mística Salvador e a paradisíaca Florianópolis. 
Mas não se engane: a briga vai ser sangrenta nos congressos Expo Comm Argentina, ITU 
Americas Telecom e Futurecom, que movimentam o mercado de telecomunicações entre setembro 
e outubro. Nesses palcos, operadores de telefonia fixa e móvel, de TV a cabo e por satélite, além 
de fornecedores e reguladores, tentarão buscar um consenso quanto à complicada tarefa de 
melhorar a atual legislação do setor. Novos serviços e tecnologias, como voz sobre protocolo de 
internet (VoIP) e triple play, operador de telecomunicações que oferece TV a cabo, banda larga e 
telefonia pela internet, não estão totalmente cobertos pela regulamentação. O grito pela 
adaptação das leis e a volta da competição é generalizado. 
 
“Minha proposta é descomplicar. O que não falta no Brasil é legislação, e o que falta é 
pragmatismo”, diz Eduardo Aspesi, presidente da operadora de serviços de satélite Hispamar, 
joint venture entre a espanhola Hispamar e a brasileira Telemar. Um exemplo de como a 
legislação pode complicar a os negócios na região está no México, onde a consultoria Competitive 
Intelligence Unit avaliou em US$ 4,8 bilhões o que os operadores deixaram de faturar em 2004 
pela subutilização das redes, ou seja, uma perda de 23% sobre a receita potencial de US$ 23,3 
bilhões. 
 
O grande desafio dos reguladores é conciliar os interesses dos incumbents — operadores de 
telefonia fixa privatizados que exercem um forte poder de pressão sobre os reguladores — e dos 
outros participantes do mercado, que desejam oferecer serviços telefônicos pela VoIP. Os 
reguladores estão conscientes do problema, mas não querem dar passos maiores que as pernas. 
“Em temas como a VoIP, os reguladores buscam muita informação para entender o fenômeno e 
seus efeitos, e ver se é necessário intervir”, diz o peruano Edwin San Román, presidente da 
Osiptel, órgão regulador das telecomunicações no Peru. 
 
San Román sabe do que está falando. Ele também preside a Regulatel, entidade que congrega 19 
reguladores na América Latina e Caribe, e coordena vários esforços para ajudar a harmonizar a 
legislação nos vários países — item crucial para uma região que assiste a um movimento 
inexorável de consolidação regional dos operadores — e permitir o desenvolvimento pleno dos 
serviços convergentes de voz, dados e conteúdo multimídia. “O consenso é que a convergência 
veio para ficar”, diz San Román. “Então, de algum modo, todos os países terão de adaptar suas 
regulamentações”, diz. 
 
O tempo de adaptação dependerá da realidade regulatória de cada país. Alguns deixam as 
decisões para o ministério, outros para as agências reguladoras, e é por isso que a troca de 
informações entre elas ganha importância. “Trabalhar em cooperação é a razão de existir da 
Regulatel. Devemos aprender com a experiência de outros países para não repetir erros”, diz San 
Román. Operadores globais, como a AT&T, que recentemente vendeu suas operações para a 
Telmex e deixou de operar diretamente na região, estão na expectativa para que a legislação 
evolua. “Ainda vemos a região como um mercado estratégico e fonte de crescimento para nossa 
empresa”, diz o norte-americano John Slamecka, vice-presidente da AT&T Corp. para a América 
Latina, de New Jersey (EUA). “Os serviços globais podem conduzir as mudanças na 
regulamentação e aumentar o escopo do mercado”, acrescenta. 
 
Para Roberto Atayde, diretor de novos negócios para a América Latina da norte-americana 
Convergys (fornecedora de software para tarifação de serviços de telecomunicações), a bagunça 
na legislação e a pulverização de fornecedores representam uma oportunidade. “Estamos num 
ponto sem retorno. Se os operadores não se organizarem, haverá uma legislação restritiva”, diz 



Atayde. Além disso, a oferta de serviços convergentes não pode confundir ainda mais a cabeça do 
consumidor, que, em última instância, é o verdadeiro regulador do mercado. “É preciso mostrar a 
eles o que estão consumindo, para que decidam se querem trocar de fornecedor.” 
 
Integração 
 
O que pode fazer o cliente trocar de fornecedor é a oferta mais completa de serviços integrados, 
que já deram origem a uma nova sigla: IMS, ou serviços multimídia baseados em IP. “É preciso 
haver uma arquitetura consensual de redes”, diz o argentino Victor Angelini, presidente da Lucent 
Technologies para a América Latina e Caribe, em Miramar (Flórida, EUA). A fabricante de 
equipamentos  defende essa integração para que os clientes recebam e-mails, telefonemas, 
mensagens multimídia por celular e conteúdo de TV em qualquer dispositivo, usando as redes IP. 
“Os reguladores devem reconhecer que as redes evoluíram para o IP, e permitir aos operadores 
oferecer esses serviços”, diz Angelini. 
 
Outro nó que trava a livre competição entre operadores é a falta de aplicação do unbundling, 
expressão que designa a obrigação de compartilhar as redes físicas para que outros operadores 
ofereçam serviços diretamente ao cliente. “Pede-se, com razão, que a regulamentação seja mais 
estruturada nesse ponto; é um gargalo na América Latina”, diz Pedro Ripper, diretor-geral de 
telecomunicações da Cisco Systems em São Paulo. “A privatização cumpriu seu propósito, mas 
ainda não é um modelo que favorece a competição local”, diz Ripper. San Román concorda que o 
unbundling não acontece e lembra que a penetração das telecomunicações no mercado latino-
americano é muito baixa, enquanto nos países desenvolvidos é altíssima. “O crescimento [dos 
operadores] aqui ainda se baseia na conquista de novos usuários e não em roubar clientes dos 
concorrentes”, diz o presidente da Regulatel.  
 
A oferta de serviços triple play (voz, dados e TV) ou quadriple play (com a adição da telefonia 
móvel) está ativa em países com legislação aberta, como o Chile, onde há a operadora de cabo 
VTR e a Zap, que acaba de assinar contrato com a Hispamar para oferecer aos clientes 60 canais 
de satélite. Em países como o Brasil, porém, a legislação é ambígua. A oferta de internet não é 
considerada um serviço de telecomunicações, mas um serviço de valor agregado. Isso faz, por 
exemplo, com que os clientes de ADSL do Speedy (da Telefônica) sejam obrigados a comprar 
adicionalmente o serviço de acesso de provedores de internet (ISPs), como Terra e UOL. 
 
Além disso, a legislação brasileira não prevê em nenhum artigo as tecnologias VoIP e IPTV 
(distribuição de TV pela internet). Conseqüentemente, os operadores de telefonia fixa não podem 
distribuir o conteúdo dos canais de TV pelas suas redes ADSL, mas os distribuidores de TV a cabo 
podem oferecer VoIP — caso da TVA, que lançou o serviço em junho e se tornou triple play. “A 
convergência de redes e serviços vai aumentar a competição ao mesmo tempo que diminuirá a 
segmentação e o número de operadores independentes”, diz Ronaldo Albuquerque Sá, da 
produtora norte-americana de certificação Verisign. Para ele, há razões para os operadores fixos 
combaterem esse avanço. “Quanto mais demorar a disseminação da VoIP melhor, pois eles ainda 
estão amortizando seus investimentos”, diz. Para Sá, toda empresa precisa estar preparada até 
para destruir seu negócio e construir outro sobre ele. “Se não fizer isso, o concorrente o fará.” 
 
Até mesmo na hoje competitiva telefonia celular, a ação dos reguladores será decisiva. Primeiro, 
diante da consolidação regional, agindo como no Peru, onde o Ministério das Comunicações tomou 
de volta a concessão operada pela Bellsouth, adquirida pela Telefónica Móviles, e a colocou em 
leilão para a entrada de um quarto operador. Depois, na oferta de serviços convergentes, cujo 
butim para os próximos anos é apetitoso. 
 
Um estudo da companhia norte-americana Gartner aponta o enorme potencial do uso das redes 
wireless de terceira geração: em 2004 a América Latina tinha 300 mil smartphones, os híbridos 
celular e PDAs, que usam tanto as redes Wi-Fi quanto as redes móveis de terceira geração das 
operadoras. Em 2005, a cifra fecha em 1,6 milhão.  



Em 2009, segundo o Gartner, esse número se multiplicará 37 vezes, para cerca de 11 milhões. 
Hoje o Brasil lidera o ranking de usuários, com 150 mil smartphones, seguido pelo México, com 
60 mil. O mercado argentino não fica atrás no potencial explosivo desse segmento: saltará de 13 
mil smartphones no final de 2004 para 123 mil no final deste ano. Conseqüentemente, o uso das 
redes sem fio será mais intenso e os operadores fixos estão de olho na seara dominada hoje pelos 
operadores móveis. 
 
Invasão 
 
Por isso, a grande expectativa é como e quando será oferecida a tecnologia Wi-Max, a rede sem 
fio de grande abrangência, que já é oferecida por pequenas companhias no Brasil, mas será 
invadida pelos grandes operadores de telefonia fixa e móvel. “Há muitas esperanças e também 
muitas dúvidas. Dependerá dos anúncios da indústria” diz San Román, da Regulatel. Para ele, a 
tecnologia Wi-Max pode ser importante para levar os serviços de telecomunicações a regiões 
geográficas que os operadores hoje não consideram economicamente viáveis. Segundo Pedro 
Ripper, da Cisco, o Wi-Max atenderá a uma antiga demanda de tecnologia de acesso de última 
milha — hoje dominada pelos incumbents, com a presença ainda tímida dos operadores de cabo. 
 
Renovar a regulamentação do setor também pode ser um instrumento para reduzir a vergonhosa 
divisão digital na região — que deixa milhões de pessoas sem acesso à internet e à telefonia. “É 
preciso mudar as normas ou as barreiras regulatórias que impedem as empresas de ampliar seus 
serviços de forma rentável”, diz San Román, da Regulatel. Segundo ele, os governos precisam 
agir para apoiar programas de acesso universal e encontrar uma maneira eficiente e transparente 
para cobrir essa despesa. Um projeto em curso do Banco Mundial com a Regulatel analisará a 
situação do acesso na região e selecionará as melhores práticas para espalhá-las entre os 
reguladores. Angelini, da Lucent, reconhece que a missão dos reguladores não é nada fácil. “A 
evolução da tecnologia faz com que a tarefa de regular seja cada vez mais difícil”, diz ele. 
 
Por isso, os encontros que reúnem reguladores, indústria, provedores de serviços e clientes 
ganham uma importância que não existe mais nos congressos de informática — praticamente 
extintos na sua forma antiga de megafeiras. Sede da Futurecom, Florianópolis protagonizou há 
dois anos um exemplo do que pode significar a falta de telecomunicações. Em plena feira, um 
blecaute na ilha de Santa Catarina isolou a cidade do mundo e causou o caos: sem energia, nem o 
serviço de telefonia celular estava disponível. Reguladores, operadores e fornecedores viram-se 
literalmente ilhados e no escuro. Um futuro isolado, sem luz e comunicação é o que ninguém 
deseja para o mercado latino-americano. 
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