
Concessionárias podem enfrentar dificuldade para aprovar proposta  
 
Empresas precisariam provar à Anatel e ao Cade que concorrência não seria prejudicada. 
 
As concessionárias locais - Telefônica, Telemar e Brasil Telecom - terão uma série de obstáculos 
legais e regulatórios a vencer, caso consigam um resultado positivo no processo de venda da 
Embratel. Em seu comunicado, a Telefônica disse ter "confiança de que a forma pela qual está 
participando deste processo é absolutamente aderente ao marco regulatório brasileiro".  
 
O principal obstáculo regulatório seria a proibição de uma empresa ter duas licenças para o 
mesmo tipo de serviço na mesma região. As operadoras locais e a Embratel possuem concessões 
de longa distância que se sobrepõem. Uma concessão não poderia ser simplesmente devolvida ao 
governo, precisaria haver uma outra empresa que assumisse a licença da Embratel, no caso de 
ela ser comprada pelas locais. Outra opção seria modificar o Plano Geral de Outorgas, um decreto 
presidencial, que define a quais são as concessões.  
 
Segundo uma das versões que circulam no mercado sobre a proposta da Telefônica, Telemar e 
Brasil Telecom, as três empresas assumiriam os serviços de comunicação de dados, a participação 
na subsidiária de satélite, a StarOne, e as dívidas, enquanto o serviço de voz, local e de longa 
distância, ficariam com outra empresa, o que afastaria a possibilidade de sobreposição de 
concessões.  
 
Uma fonte das empresas afirma que a proposta não é tão simples. Boa parte da infra-estrutura é 
compartilhada entre voz e dados e, além disso, a convergência tecnológica permite usar a rede de 
dados para oferecer voz.  
 
Outra possibilidade seria cada uma das operadoras locais ficarem com até 19,9% da Embratel, e o 
restante, que representaria o controle, ser assumido por um quarto sócio. Neste caso, também 
não haveria impedimento regulatório, mas seria difícil para as operadoras provarem à Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
que não teriam nenhuma influência na administração da empresa e que as condições de 
concorrência seriam mantidas. As três empresas já discutiram a compra conjunta da Embratel no 
fim do ano passado. (R.C.) 
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