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O leitor talvez conheça a piada do empreendedor americano que se encantou com as peças 
artesanais de cerâmica que um índio Sioux fazia e resolveu propor-lhe um negócio:  
 
– Qual é o preço desse bonequinho que você acabou de fazer?  
 
– Cobro US$ 2, respondeu o índio. 
 
– E se eu encomendar 500 bonequinhos como este? 
 
– Ah, nesse caso eu cobro US$ 5 cada um. 
 
– Por que cobra tão caro se eu encomendo muito mais? 
 
– É a taxa de encheção de saco, pela monotonia. Eu faço bonequinhos por prazer. Já imaginou 
fazer 500 iguaizinhos? 
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve ter adotado o mesmo raciocínio do índio 
americano nos novos contratos de concessão de telefonia fixa, premiando quem fala pouco e 
castigando quem fala muito. Se falo 3 minutos, pago, digamos, R$ 0,10 por minuto. Daí para 
cima, o preço por minuto vai subindo. Se falar 30 minutos, pagarei mais que o dobro por minuto. 
É uma espécie de antimarketing, que desestimula a compra de serviços, como se houvesse 
escassez de linhas ou congestionamento. 
 
O sistema de medição por pulsos em vigor é imperfeito, obsoleto e incompreensível para a 
maioria dos usuários. O primeiro pulso nas ligações locais funciona como uma bandeirada. Os 
demais têm os intervalos desconhecidos e fora do controle do grande público. Ao invés de corrigir 
com inteligência e transparência esse processo de tarifação, por meio de um sistema mais 
simples, lógico e racional, na conversão de pulsos em minutos, mantendo constante o valor do 
minuto ao longo da ligação, a Anatel complica ainda mais a situação. Em defesa do sistema 
proposto nos novos contratos, a agência e as operadoras argumentam com um raciocínio bizarro, 
dizendo que não foram as ligações de maior duração que ficaram mais caras, mas, sim, as mais 
curtas que baixaram de preço, para beneficiar, assim, a maioria esmagadora dos usuários, já que 
82% das ligações duram menos que 3 minutos. 
 
Um modelo como esse foge ao senso comum e exige muita ginástica mental para ser entendido. 
Confunde os clientes e afeta a própria imagem das concessionárias. Não tenho dúvida de que 
poderá até estimular a migração de milhares de assinantes para o celular pré-pago ou para a 
tecnologia de voz sobre protocolo IP (VoIP), na busca da redução de gastos.  
 
É claro que os novos contratos de concessão de telefonia fixa têm pontos positivos, como a 
possibilidade de discriminação de todas as chamadas locais, além das de longa distância, na 
fatura mensal. Ou ainda a obrigação de a concessionária informar com boa antecedência o 
assinante inadimplente de que estará enviando seu nome para os cadastros de maus pagadores 
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) ou da Serasa. 
 
A GRANDE CRISE 
 
O fato mais preocupante sobre a Anatel, no entanto, não é o antimarketing. Quem acompanha a 
vida da agência, percebe hoje a enorme distância entre o modelo concebido em 1997 pelo ex-
ministro Sérgio Motta e a situação atual.  
 



A maioria dos políticos não entende que as agências são órgãos de Estado e não de governo. Ao 
Ministério das Comunicações cabe o papel de formular as políticas públicas e definir as prioridades 
do setor. Já a missão da Anatel é cumprir e fazer cumprir a lei, implementar políticas públicas, 
conduzir processos de outorga, fiscalizar as operadoras e zelar pelos interesses do cidadão. Para 
fazê-lo, precisa estar dissociada do poder executivo, a salvo de interferências político-partidárias. 
Sua atuação tem que ser essencialmente técnica, independente e profissional.  
 
O maior problema não é tomar decisões polêmicas. Isso também acontece com freqüência em 
outros países, com as agências. A questão mais séria hoje é a absoluta ausência ou insuficiência 
de fiscalização dos serviços e da defesa do usuário em escala nacional. Esse é o grande problema 
da Anatel, alvo permanente de interferências político-partidárias e sindicais. A cada dia que passa, 
mais difícil se torna a comunicação entre a agência e o cidadão. Por falta de recursos, a agência 
não consegue nem contratar fiscais para vigiar o uso do espectro de freqüências na Grande São 
Paulo. E saibam: o País tem hoje mais de 20 mil rádios piratas. A crise da Anatel decorre de dois 
problemas básicos: intromissão político-partidária e desprofissionalização. No governo Lula, cada 
escolha de dirigentes da agência se transforma numa disputa entre partidos, políticos ou líderes 
sindicais.  
 
Agora, por exemplo, nesse processo tortuoso de indicação do novo presidente da Anatel, tudo fica 
à espera de uma decisão de Lula que, mesmo tendo recebido há três semanas do ministro Hélio 
Costa a indicação do nome do ex-deputado Paulo Lustosa, hesita em enviar essa indicação ao 
Senado. Talvez com receio de rejeição. Não sei o que é pior para o Brasil: não escolher ninguém 
ou escolher esse político. Um amigo, cínico, me ajuda a decidir num e-mail telegráfico: “Será uma 
injustiça não escolher Lustosa. Ele é um dos maiores especialistas brasileiros em regulação de 
telecomunicações. Tem tudo para ser presidente da Anatel”.  
 
Não ria, leitor. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 dez. 2005. Economia, p. B18. 
 
 


