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RESUMO
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE BANDA LARGA – INCENTIVOS E REGULAÇÃO
O presente trabalho volta-se à análise do modelo regulatório aplicável ao setor de
telecomunicações, em especial a existência de vários serviços de telecomunicações.
Para tanto, utiliza-se de pesquisa bibliográfica, coleta e análise de dados, além de
pesquisa documental em legislação, Informes, Análises e Pareceres, direcionados
ao tema. Tendo em vista o caráter multidisciplinar do assunto, três diferentes pilares
dão sustentação à análise: o tecnológico, o econômico e o jurídico. Na esfera
tecnológica, constata-se a irreversível convergência de serviços e plataformas. Sob
o ponto de vista econômico são analisadas a demanda e oferta dos principais
serviços de telecomunicações (telefonia fixa e móvel, banda larga fixa e TV por
assinatura), inclusive no que diz respeito à participação de mercado dos grupos
econômicos que prestam serviços de telecomunicações e situação do Brasil
comparada a outros países. A abordagem jurídica demonstra o descompasso
existente entre a regulamentação relativa a telecomunicações e a realidade fática do
setor, o que inclui a aplicação do regime público como regime jurídico de prestação
do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, apesar do progressivo desinteresse
da população neste serviço. Em sentido diametralmente oposto, apesar da crescente
demanda por serviços de dados prestados em banda larga, o Serviço de
Comunicação Multimídia – SCM e o Serviços Móvel Pessoal mantém-se sob o
regime privado de prestação de serviço. Acresce a isso, o fato de que muitos
serviços tratados como TICs confundem-se com telecomunicações, muito embora
não estejam sujeitos à regulamentação aplicável a esse setor. Tal situação enseja
conflitos positivos e negativos de competência, além de alegações de quebra de
isonomia. Com intuito de colaborar nas discussões sobre a revisão do marco
regulatório, o estudo propõe mudanças, de forma a que existam apenas um serviço
de telecomunicações. Acredita-se que esse é um mecanismo aderente à realidade
dos dias de hoje apto a garantir uma eficiente simplificação regulatória.
Descritores: telecomunicações, regulação, banda larga.

ABSTRACT
BROADBAND SERVICES – REGULATORY INCENTIVES
The present study focuses on the analysis of the telecommunications sector
applicable regulatory model, in particular on the issue of the legal regime for the
provision of services. To this end, the methodology applied made use of bibliographic
research, data collection and analysis, in addition to documentary research in
legislation, Reports, analyses and opinions, directed to the theme. In view of the
multidisciplinary nature of the subject, three different pillars support the analysis: the
technological, economic and legal. Within the technological framework, the
irreversible convergence of platforms and services are noted. Under the economic
point of view the demand and supply of the main telecommunication services (fixed
and mobile telephony, fixed broadband and pay TV) are analyzed, including in regard
to the market share of the economic groups that provide telecommunications
services, and the situation of Brazil in comparison to other countries. The legal
approach demonstrates the existing mismatch between the telecommunication
related regulations and the factual reality of the sector, which includes the application
of the public regime as the legal regime for the provision of Fixed Switched
Telephone Service-STFC, despite the progressive indifference of the population
towards this service. In the opposite direction, despite the growing demand for data
services rendered by broadband, the Multimedia Communication Service-SCM and
the Personal Mobile Services remain under the private regime of service provision. In
addition to this, the fact that many services treated as ICTs are mistaken for
telecommunications, although they are not subject to the rules applicable to the
telecommunication sector. Such a situation requires positive and negative
competence conflicts, in addition to allegations of equality breach. In order to
collaborate to the discussions on the revision of the regulatory framework, the study
proposes changes, so that there are only two telecommunications services, fix and
mobile. Such services would allow the existence of two modalities related to the
provision on broadband or narrowband. As the current public policies are directed to
the expansion of broadband, for this service mode, considering existing gaps in the
region, the public regime would be adopted as the legal regime for the provision of
the service. It is believed that this is adherent to today’s reality and able to promote
the access to broadband provided services.
Key words: telecommunication, regulation, broadband.
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1

INTRODUÇÃO
A partir dos anos 1980, acentuando-se em idos de 1990, presencia-se uma

significativa expansão da informática, do uso da rede mundial (internet), bem como
da utilização de redes corporativas de dados. O setor de telecomunicações, por
estar pautado no uso intensivo de tecnologia, passa a experimentar a influência
direta deste fenômeno, de forma que em sua esfera se nota a difusão do uso de
protocolos IP nas redes de telecomunicações.
Com a digitalização das redes, torna-se possível a prestação de vários
serviços utilizando-se uma mesma infraestrutura de redes. Inicia-se então um
cenário convergente, de integração, em que não é mais possível se olhar o setor de
telecomunicações de forma estanque. As transformações fazem com que passe a
existir

interseção

entre

telecomunicações,

Tecnologias

da

Informação

e

Comunicação (TICs) e conteúdo.
A diferenciação dos serviços de telecomunicações, pautada, em muito, nas
funcionalidades de cada um deles, torna-se difícil, haja vista as diversas situações
fronteiriças, as quais transbordam o setor de telecomunicações e atingem também
as TICs e conteúdo. Funcionalidades como prestação de voz, dados e vídeo deixam
de ser exclusividade desse ou daquele serviço de telecomunicações. Nessa nova
realidade, os serviços prestados em banda larga, os quais permitem acesso à
internet e, consequentemente, a comunicação utilizando-se aplicações, passam a
apresentar especial importância tornando-se foco de políticas públicas voltadas à
sua expansão.
Apesar da dinamicidade do setor, a regulamentação aplicável às
telecomunicações mantém seus contornos em bases pautadas na distinção entre
serviços e em uma realidade em que à transmissão de voz era dada uma maior
relevância que à transmissão de dados. Nesse contexto, apresenta-se o Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC) como dotado de uma essencialidade capaz de
justificar a aplicação de regime público, como regime jurídico de prestação do

INTRODUÇÃO 14

serviço. Quando prestado em regime público1, tal serviço estará acompanhado de
uma série de obrigações estipuladas, principalmente, no Plano Geral de Metas de
Universalização – PGMU (Decreto nº 7.512/2011), e no contrato de concessão (cujo
modelo foi alterado pela Resolução ANATEL nº 552/2010).
Ocorre que, depois de transcorridos aproximadamente 17 (dezessete) anos
da vigência dos atuais contratos de concessão, o cenário que se apresenta mostrase muito diverso daquele que existia quando da caracterização do STFC, como um
serviço a ser prestado em regime público. O advento do Serviço Móvel Pessoal
(SMP), como alternativa hábil à comunicação de voz, passa a impactar em muito a
caracterização do STFC como serviço essencial. O Sistema de Indicadores de
Percepção Social do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) indica que
45,6% dos domicílios pesquisados não contam com o serviço de telefonia fixa em
junho de 2013 e tal número apresenta crescimento ao longo dos anos. O principal
motivo apontado para não contratação do STFC foi o fato de que a comunicação
móvel substitui este serviço (IPEA, 2014).
Acresce a isso, o exponencial aumento da demanda por serviço de dados,
muito em razão das múltiplas possibilidades de aplicações, conteúdo e
funcionalidades passíveis de serem experimentadas a partir deste tipo de serviço,
principalmente quando fornecido em banda larga.
A existência de uma nova realidade no setor de telecomunicações, distante daquela
que justificou a caracterização do STFC como o único serviço a ser prestado em
regime público, por si só, já seria motivação suficiente para uma reavaliação do
modelo pelo qual se optou.
Entretanto, soma-se a estas mudanças, o fato de que vigerão até 2025, com
uma alteração quinquenal prevista para 2020, os contratos de concessão do STFC
hoje vigentes. Assim, nos parece que estamos diante de uma oportunidade única
para rediscussão do modelo jurídico-regulatório aplicável ao setor à luz desta nova

1

O STFC admite ainda a prestação sob a forma de permissão e autorização. No primeiro

caso, o regime de prestação é o público, enquanto que no segundo, o regime é privado.
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realidade. Essa reavaliação mostra-se inevitável e, dada a relevância que os
serviços prestados em banda larga assumem, deve ser abrangente o suficiente, para
abarcar

inclusive,

tais

serviços,

os

quais

figuram

como

o

futuro

das

telecomunicações.
Assim, parece razoável perquirir se a preservação dos serviços prestados
em banda larga no regime privado, onde a liberdade é a regra e, do STFC, no
regime público, sob uma pesada carga regulatória, ainda se justifica.
Dessa forma, o estudo buscará propor modificações no modelo regulatório
aplicável ao setor de telecomunicações, especialmente no que diz respeito ao
regime jurídico de prestação dos serviços. Seu objetivo geral é examinar se o regime
jurídico da prestação dos serviços de telecomunicações deve ser público ou privado
e propor um modelo regulatório que amplie o acesso da população a tais serviços.
De forma específica, o trabalho terá como objetivos:


Retratar o fenômeno da convergência e suas consequências;



Analisar a interdependência entre serviços, sejam eles de telecomunicações
ou não;



Delinear a oferta e demanda dos serviços de telecomunicações de interesse
coletivo;



Descrever o regime público aplicado ao STFC;



Descrever o regime privado adotado no SMP, SCM e SeAC;



Examinar a adoção do regime público no mundo.



Elaborar propostas para um novo marco regulatório.
Para tanto, foi adotada a estrutura descrita a seguir. A Introdução apresenta

uma visão geral sobre o tema a ser tratado e traça os objetivos gerais e específicos
a serem alcançados. Seguem-se três grandes tópicos: questões tecnológicas,
questões econômicas e questões jurídicas.
Dentre as questões tecnológicas abordadas estão a convergência e o modelo de
camadas proposto por Fransman, em razão de sua relevância para o entendimento
quanto às mudanças enfrentadas no mercado de telecomunicações e de TICs
(FRANSMAN, 2007).
No item relativo aos aspectos econômicos são analisadas a oferta e
demanda dos principais serviços de interesse coletivo (telefonia fixa, móvel, banda
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larga fixa e TV por assinatura). Além disso, é feita uma abordagem sobre a questão
da oferta conjunta de serviços de telecomunicações e o modelo proposto pelo Banco
Mundial voltado à mitigação de gaps de mercado.
O enfoque jurídico caracteriza os regimes jurídicos de prestação de serviços
de telecomunicações e as incongruências decorrentes do descompasso existente
entre a realidade evolutiva dos serviços e a sua regulamentação.
Em seguida, constroem-se propostas voltadas a um novo modelo
regulatório, de forma a que a regulamentação vigente se adeque ao cenário atual e
às políticas públicas voltadas à massificação da banda larga.
Por fim, as considerações finais trazem uma síntese do endereçamento das
questões abordadas e das propostas inclusas no estudo.

2

QUESTÕES TECNOLÓGICAS
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2
2.1

QUESTÕES TECNOLÓGICAS
CONVERGÊNCIA
Nos últimos anos, o setor de telecomunicações vem passando por uma série

de transformações, as quais trazem impacto em relação ao regime de prestação dos
serviços. O primeiro fenômeno a ser analisado é a questão da digitalização.
A digitalização atinge de forma significativa a indústria dos elementos de
rede de telecomunicações, a partir da década de 1970, quando surgem a
microeletrônica e os microprocessadores (IPEA, 2010). Ainda assim, nessa época,
as redes de telecomunicações não experimentavam fenômeno semelhante. As redes
permaneciam sob estruturas isoladas, em que cada serviço representava uma
estrutura verticalizada, com redes de acesso altamente especializadas. A prestação
de cada um dos serviços demandava estrutura específica e integralmente dedicada,
a qual respeitava peculiaridades como distância entre central de serviços e
consumidor final, taxa de transmissão, entre outras (IPEA, 2010 e PARREIRA, et al,
2012).
De igual forma, presenciávamos uma separação bem definida entre
tecnologias aplicadas às telecomunicações2 e tecnologias de informação e de
computação de rede3, as quais se situavam em setores econômicos diversos. Além
disso, serviços de conteúdo4 difundidos por meio de televisão e rádio estavam
completamente a parte dos serviços de telecomunicações, assim como ocorria com
as tecnologias direcionadas à prestação de radiodifusão (IPEA, 2010).
Nos anos 1980-90, tal situação se altera, em razão da incorporação de
aspectos específicos de informática e de redes corporativas de dados às redes de
telecomunicações. A utilização de redes telefônicas baseadas em comutação de

2
3

De forma exemplificativa, centrais telefônicas, estações satelitais, aparelhos telefônicos.
Próprios do ambiente corporativo, como por exemplo, roteadores, hubs, servidores e

estações de trabalho.
4

Serviços de comunicação de imagem e som.
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circuitos abre espaço para redes baseadas em comutação por pacotes IP, com
interfaces abertas e padronizadas, as chamadas redes de próxima geração (IPEA,
2010).
A informação, seja ela, voz, áudio, texto, vídeo ou imagem, passa a ser
decodificada sob a forma de bits digitais trafegáveis pelo mesmo tipo de rede. O
fenômeno de integração destas mídias em uma mesma rede recebe o nome de
convergência (FURTADO, et al, 2005).
A existência de redes dedicadas não se mostra mais essencial à prestação
dos serviços. Sob a óptica das redes, passa a ser indiferente qual serviço foi
utilizado pelo usuário para transmitir sua informação5, haja vista que com a utilização
de protocolo IP, a informação se apresentará sempre codificada em bits (FURTADO,
et al, 2005 e IPEA, 2010). A diferença entre os pacotes de informação trafegados
ficará restrita à quantidade de pacotes que irão compor cada tipo de informação.
Em última análise, a estrutura verticalizada de redes cede espaço à
horizontalidade, ou seja, diferentes redes estão igualmente aptas a prestar uma
gama de diferentes serviços (PARREIRA, et al, 2012). Isso significa dizer que a
infraestrutura de telecomunicações destinada à prestação de serviços tradicionais de
voz, como ocorre no STFC passa a comportar também comunicação digital, como
acesso à internet na mesma plataforma (IPEA, 2010).
A União Internacional de Telecomunicações, no documento preparatório
para a World Conference on Internacional Telecommunications – WCIT, que ocorreu
em Dubai, em dezembro de 2012, afirma que não há uma única definição de
convergência (UIT, 2012b). De qualquer forma, a chave da inovação é a
transformação das redes de telecomunicações baseadas em circuitos para redes
baseadas em pacotes utilizando o protocolo internet (IP). A estrutura verticalizada
das redes independentes evoluiu para uma estrutura horizontal baseada em IP, a
qual pode entregar muitos tipos de conteúdo na mesma plataforma. Isso tem

5

Em que pese existirem diferenças em termos de quantidade de bits trafegados nas

diferentes mídias.
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implicações profundas para o mercado, reguladores e expansão das comunicações
(UIT, 2012b).
O Livro Verde da Comissão Europeia define convergência como: “a
capacidade de diferentes plataformas de rede servirem de veículo a serviços
essencialmente semelhantes” (FURTADO, et al, 2005)
A convergência encontra justificativa em diversos fatores, a saber:


Perspectiva de obtenção de receitas oriundas de novos serviços;



Redução de custos operacionais relativos a infraestruturas de transporte e
gerenciamento;



Otimização de recursos de transmissão em razão da alocação de canais de
forma dinâmica e sob demanda, em contraposição à alocação permanente de
canais existente na comutação por circuitos. (FURTADO, et al, 2005 e IPEA,
2010).
A convergência tecnológica deve ser encarada sob quatro aspectos e níveis

fundamentais:


O primeiro referente à convergência de redes ancorada na adoção, em
telecomunicações, do padrão IP, antes típico dos ambientes de internet,
corporativo e de informática. No sentido inverso, a infraestrutura de TI rompe
a barreira dos ambientes corporativos para se conectar com o mundo, por
meio das telecomunicações, permitindo a interação dos indivíduos pelas mais
diversas mídias (SOUSA, et al, 2010).



O segundo, relativo à convergência de indústria/mercado, com a interseção
entre os universos de telecomunicações, TI e comunicação (audiovisual).
(IPEA, 2010, SOUSA, et al, 2010).



O terceiro, direcionado à convergência dos serviços, de forma não limitada
aos serviços de telecomunicações. Além da prestação dos mais variados
serviços de telecomunicações em uma mesma plataforma, com a
digitalização das redes/informação e o aparecimento de equipamentos
inovadores, permite-se a prestação de uma gama variada de aplicações sobre
serviços de telecomunicações tradicionais, utilizando-se para tanto, uma única
infraestrutura de redes, conforme ilustrado na Figura 1 (IPEA, 2010, SOUSA,
et al, 2010).
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O quarto e último está relacionado à convergência regulatória, legislativa e
institucional, tendo em vista que é necessário que os normativos aplicáveis
nos diversos níveis mencionados anteriormente estejam espelhados aos
normativos aplicáveis ao tema (SOUSA, et al, 2010).

FIGURA 1 -

INTERAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES COM OUTROS SETORES

Fonte: IPEA, 2010

MODELO DE CAMADAS

2.2

A partir de 1995, houve convergência dos setores de telecomunicações,
Tecnologia da Informação - TI e Comunicação de forma marcante, ao ponto de
muitos se referirem a um novo ecossistema de TICs (FRANSMAN, 2007, FURTADO
et al, 2005, IPEA, 2010, SOUSA, et al, 2010 e LICKS, 2012).
O ecossistema de TICs é composto por quatro diferentes atores, a saber:


Fabricantes de elementos de rede;



Operadoras de rede;
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Provedores de conteúdo e aplicações;



Consumidores finais.
Tais atores travam relações em um ambiente, o qual possui regras

delimitadas ou influenciadas por instituições, tais como instituições bancárias,
reguladores e autoridades de proteção do ambiente competitivo, que por sua vez
estão sob o crivo de Organizações como o Estado, partidos políticos, entes
corporativos e sindicatos (FRANSMAN, 2007, LICKS, 2012).
Esses atores estão organizados em quatro camadas, sendo que a camada
superior sempre está funcionalmente apoiada na inferior (ALMEIDA, 2012). Ou seja,
a camada inferior irá realizar atividades de suporte essenciais à camada superior.
Exemplo típico disso é o serviço de valor adicionado, definido no artigo 61 da Lei
Geral de Telecomunicações, que é a atividade que acresce a um serviço de
telecomunicações, que lhe dá suporte, novas utilidades as mais variadas. O serviço
de valor adicionado não deve se confundir com o serviço de telecomunicações, para
que seja assim considerado. Em realidade, o provedor desse tipo de serviço irá
caracterizar-se como um usuário dos serviços de telecomunicações.
A camada I corresponde aos fabricantes de elementos de redes e terminais,
tais como equipamentos de telecomunicações (incluindo equipamentos de
transmissão, switches, roteadores e servidores), computadores, dispositivos
eletrônicos

(incluindo

telefones

móveis,

MP3,

câmeras

digitais

e

TVs),

semicondutores, outros aparelhos incorporados nesses elementos e softwares
necessários para fazê-los funcionar. Estão aqui incluídas empresas como Alcatel –
Lucent, Apple, Samsung, Huawei, Cisco, Motorola (FRANSMAN, 2007, LICKS,
2012).
A camada II é formada pelas operadoras de redes convergentes, ou seja, os
prestadores de serviços de telecomunicações, tais como, os Grupos Algar, Claro, Oi,
Sercomtel, Telefônica e Tim (FRANSMAN, 2007, LICKS, 2012).
Na camada III estão os provedores de conteúdo e aplicações, como por
exemplo, Whatsapp, Skype, Globo.com, Youtube, Netflix, Buscapé, Mercado Livre e
Banco do Brasil (FRANSMAN, 2007, LICKS, 2012).
Por fim, na Camada IV estão os consumidores finais com um papel cada vez
mais decisivo na definição dos produtos e serviços que irão consumir segundo
critérios, principalmente, de qualidade percebida e preço, independentemente da
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camada em que se situem os prestadores ou fornecedores (FRANSMAN, 2007,
LICKS, 2012).
TABELA 1 -

NOVA INDÚSTRIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Camada

Papel

Atores (exemplos)

IV

Consumo Final

Indivíduos

III

Provedor de conteúdo

Youtube, Americanas.com, Banco do Brasil, Globo.com,

e aplicações

Mercado Livre, Submarino, UOL, Whatsapp, Skype,
Facebook, Instagram, Snapchat
Interface IP

II

Provedor de rede
convergente

Algar/CTBC
America Movil/Claro/Embratel/Net/Telmex
Nextel
Oi/Telemar
Sercomtel
Sky
Telefônica/Vivo/GVT
Tim/Intelig

I

Provedor de

Alcatel-Lucent, Huawei, Ericsson, Motorola, Nokia-

elementos de rede

Siemens

Fonte: IPEA, 2010, elaboração própria.

Nesse novo ecossistema de TICs são travadas relações simbióticas, as
quais são mutuamente benéficas para as partes, embora em alguns casos a relação
possa ser mais benéfica para uma das partes. As relações estabelecidas podem
assim ser demonstradas:
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FIGURA 2 -

RELAÇÕES ENTRE AS CAMADAS

Fonte: Fransman, 2010

A relação 1 se estabelece entre os fabricantes de elementos de rede e
terminais (camada I) e os operadores de redes convergentes (camada II). Tal
relacionamento inclui além da compra e venda de equipamentos, a colaboração dos
atores na especificação, implantação, operação, manutenção e evolução da solução
técnica oferecida.
Já a relação 2 é fixada entre operadores de redes convergentes e
provedores de conteúdo de aplicações, respectivamente, camadas II e III. Trata-se
de uma relação contraditória marcada pela cooperação e ao mesmo tempo por
conflitos. Por um lado, existe a necessidade de colaboração da camada II com a
camada III, uma vez que esta fornecerá àquela o conteúdo necessário para
estimular o consumo de serviços de telecomunicações. Nesse ponto há uma
verdadeira simbiose entre tais agentes. De outro lado, os atores da camada III
reivindicam maiores capacidades de banda para trafegar seu conteúdo. Em
contrapartida, a camada II alega que a camada dos provedores de aplicações e
conteúdo deveria arcar com algum tipo de pagamento diferenciado, tendo em vista
que são grandes consumidores de espaço de rede.
As relações 3 – provedores de conteúdo e aplicações x consumidores – e 6
– operadores de redes convergentes x consumidores – podem ser analisadas
concomitantemente. Isso, porque da mesma forma como ocorre na relação 2 -
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operadores de redes convergentes x provedores de conteúdo e de aplicações – é
estabelecido um triângulo entre os atores das camadas II, III e IV. O entendimento
sobre tais relações está marcado pelo advento da digitalização de voz, dados e
serviços audiovisuais. Conforme explorado anteriormente, até a década de 1990, os
atores situados na camada II detinham exclusividade na entrega de tais
funcionalidades aos consumidores finais. Com o aprimoramento do processo de
convergência, as redes tornaram-se aptas a trafegar todos os tipos de mídia no
formato de bits.

O interesse do consumidor antes restrito a voz migra para

transmissão de dados, como meio hábil a efetivar sua comunicação. Nessa toada,
as inovações antes concentradas na camada II, deslocam-se para a camada III,
passando essa a antever as necessidades e anseios dos consumidores, que a essa
altura, também já se apresentavam como produtores de seu próprio conteúdo.
Assim, na mesma proporção que a relação 3 ganhava intensidade, a relação
6 perdia força. Tal situação acaba por suscitar discussões entre atores das camadas
II e III, quanto à obrigação de contribuições diferenciadas por parte da camada III,
haja vista tratar-se de grande usuária de banda, ainda que de forma indireta, bem
como sobre a questão do custo regulatório. Fato é que parece tratar-se de um
processo irreversível e consolidado, em que os consumidores exercem o papel
fundamental de decidir qual serviço melhor atende a suas necessidades.
A relação 4, travada entre consumidores e fabricantes de elementos de rede
e terminais, e a relação 5, estabelecida entre provedores de conteúdo e aplicações e
fabricantes de elementos de rede e terminais também podem ser exploradas em
conjunto.
Tratam-se

de

relações

modificadas

pela

influência

das

inovações

tecnológicas. Tradicionalmente, a relação 4 limitava-se ao fornecimento de bens
entre os agentes envolvidos, de forma direta ou, ainda, com a interferência dos
agentes da camada II. Ocorre que, com a evolução do ecossistema de TICs, acaba
por ocorrer um empoderamento dos atores da camada III. A venda do terminal passa
a estar atrelada ao fornecimento de conteúdo, o que acaba por significar a
integração das relações 3, 4 e 5 em um único modelo de negócio. Exemplo típico
disso é a Apple e os produtos comercializados via iTunes.

QUESTÕES TECNOLÓGICAS 26

2.3

IMPACTOS PARA O SEGMENTO DE VOZ
Assim, é importante dizer que nesse ecossistema de TICs alguns fatores

levam a uma mudança significativa do paradigma inicial vivenciado no setor de
telecomunicações, antes dos anos 1990, época em que a voz era a mídia
fundamental para o estabelecimento de comunicação. Os agentes situados em cada
uma das camadas irão travar relações, de forma que sua existência não mais pode
ser entendida de forma isolada. Seja porque dependem de forma umbilical das
demais camadas, seja porque os consumidores não mais se contentam com os
serviços tradicionalmente prestados.
As camadas, principalmente de redes e conteúdo/aplicação, apresentam-se
integradas. Altera-se, em muitas ocasiões, o cenário tradicional em que a camada de
redes, sob a responsabilidade dos prestadores de serviços de telecomunicações,
apresentava-se como única viabilizadora de comunicação. Variadas são as
aplicações com que se pode comunicar via voz, sem a interferência dos prestadores
de serviços de telecomunicações. (FRANSMAN, 2007).
O acesso a TICs passa a representar um relevante canal de acesso ao
conhecimento

e

ao

desenvolvimento,

inclusive

em

áreas

geográficas

e

economicamente desafiadoras. Para Joseph Stiglitz, uma economia baseada em
conhecimento gera um “poderoso transbordamento de efeitos, que comumente se
alastram como fogo e que são iniciados a partir de inovação mais profunda que
desencadeia uma cadeia de novas invenções” (KEOHANE e NYE, 2000 apud
Stiglitz).
A integração de comunidades isoladas à comunidade global é favorecida
com o acesso a TICs. Negócios globais, independentemente do seu tamanho,
preferem

se

estabelecer

em

países

que

oferecem

infraestrutura

de

telecomunicações e facilidades capazes de interconectá-los ao resto do mundo.
Ganhos de produção e eficiência são atingidos, haja vista que TICs tornam as
operações pessoais e corporativas, públicas e privadas, mais produtivas e eficientes
elevando o crescimento (WORLD BANK, 2002).
A entrega de serviços públicos é mais efetiva quando há acesso a TICs,
como é o caso de educação e saúde. Estudantes com acesso a internet apresentam
melhor desempenho, se comparados àqueles que não têm acesso, e cada dólar
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investido em TICs retornam em triplo em produtividade do serviço público. Além
disso, TICs propiciam o acesso de áreas remotas a serviços públicos e permite a
troca de informações, empoderando os mais pobres e dando-lhes voz (WORLD
BANK, 2002).
Em

comunidades

mais

isoladas

e

rurais,

TICs

permitem

que

empreendedores, cooperativas e fazendeiros obtenham informações acuradas sobre
preços justos dos seus produtos, além de possibilitarem o acesso a mercados
regionais e mundiais. TICs ainda reduzem os custos com transporte e geram
potenciais empregos e melhoria da renda nas áreas rurais (WORLD BANK, 2002).
Nesse cenário, a internet passa a desempenhar papel de integrador
inconteste das camadas descritas no modelo de Fransman e replicado pela doutrina
nacional (FRANSMAN, 2007). Para os consumidores, o acesso à internet passa a
representar um insumo essencial para a realização de suas atividades pessoais e
profissionais. Cada vez mais e mais conteúdos passam a trafegar nas redes
exigindo velocidade e capacidade de banda maiores. O provimento de serviço de
banda larga, seja ele fixo ou móvel, prestado por meio dos serviços típicos de
telecomunicações6, atrai o olhar atento do consumidor, que passa a ter
necessidades cada vez maiores.
A União Internacional de Telecomunicações define banda larga como um
serviço ou sistema que requer transmissão em canais capazes de suportar taxas
superiores às taxas primárias. Tal organismo internacional conceitua ainda acesso
em banda larga como aquele que contém ao menos um canal capaz de suportar
uma taxa superior a uma taxa primária ou suportar uma taxa de transferência de
informação equivalente (UIT, 1997).
Em que pese a relevância que o serviço de acesso à banda larga assume,
apesar dos serviços tradicionalmente responsáveis por prover acessos em alta
velocidade contarem com regramento específico em regulamentação a eles

6

Serviço de Comunicação Multimídia – SCM (fixo) e Serviço Móvel Pessoal – SMP (móvel)
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aplicáveis, ainda não se vislumbra no cenário nacional um conceito claro do que se
considera banda larga.
Ainda assim, é inconteste a relevância que tal serviço assume e,
complementarmente a ele, aplicações, acesso à internet, além da produção e
acesso a conteúdos. A tradicional comunicação via voz, em um mundo em que tudo
facilmente se converte em bits, cede lugar à comunicação via dados.

3

QUESTÕES ECONÔMICAS
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3
3.1

QUESTÕES ECONÔMICAS
OFERTA
A oferta de serviços de telecomunicações pode ser caracterizada como a

prestação de transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios
ópticos ou outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos,
imagens, sons ou informações de qualquer natureza. No contexto atual de
plataformas convergentes, assunto já explorado no presente trabalho, a oferta de
serviços de telecomunicações pode ser sintetizada na disponibilidade aos
consumidores de meios aptos à transmissão de voz, dados e vídeo por meio
cabeado ou não cabeado.
Neste sentido, o fato de determinada prestadora de serviços de
telecomunicações deter ou não sua própria infraestrutura assume grande relevância,
principalmente no atual cenário convergente. Não obstante, deve ser dito que ainda
que determinada prestadora não disponha de recursos de infraestrutura própria,
ainda assim é viável a prestação de serviço de telecomunicações, desde que se
utilize do compartilhamento de infraestrutura com outros players do setor.
Para que tal oferta seja concretizada, necessário que a ofertante disponha
de elementos de rede de telecomunicações e infraestruturas de suporte, entendidas
estas como infraestruturas de transporte7 e acesso8, além de interconexões com
outros prestadores (ANATEL, 2010). Ademais, a prestadora deverá contar com
recursos de tecnologia, haja vista estarmos diante de um setor intensivo em
tecnologia. Outros elementos que fazem parte de uma oferta são os recursos de

7

Caracterizadas pela capacidade de transmissão simétrica entre dois pontos de agregação

de tráfego, como por exemplo duas centrais; controladora e estação rádio-base; ou, roteadores de
alta capacidade.
8

Segmentos terminais que fornecem capacidade de transmissão de um ponto terminal da

rede situado no lado do cliente até um ponto de agregação (banda estreita e banda larga).
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logística, comunicação e marketing, responsáveis por estabelecer o elo que deve
existir entre a prestadora de serviços de telecomunicações e os consumidores.
O setor de telecomunicações hoje é marcado pela presença de grupos
econômicos, os quais, na maioria das vezes, estão aptos a oferecer todos os
serviços de telecomunicações aos seus consumidores, por meio de suas
controladas, controladoras ou coligadas, sob a forma de oferta conjunta ou
isoladamente.
Atualmente, pode-se afirmar a presença dos seguintes grandes grupos:


Algar/CTBC



America Movil/Claro/Embratel/Net/Telmex



Nextel



Oi/Telemar



Sercomtel



Sky



Telefônica/Vivo/GVT



Tim/Intelig
A marca atrelada ao grupo que será a mais conhecida perante os

consumidores dependerá da região geográfica da oferta, bem como do serviço que
será

ofertado.

Como

exemplo,

menciona-se

o

caso

do

grupo

America

Movil/Claro/Embratel/Net/Telmex, em que a marca Claro é mais popular na telefonia
móvel, a Embratel, na telefonia fixa e a Net na TV por assinatura e banda larga fixa.
Por uma questão de organização, os dados relativos à oferta no Brasil serão
apresentados seguindo a atual configuração encontrada na regulamentação
pertinente, sob o formato de serviços:


Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) – trata-se da telefonia fixa, o
que abrange ligações de voz em áreas locais e em longa distância.



Serviço Móvel Pessoal (SMP) – surgiu como a telefonia móvel, mas hoje
abrange a transmissão de dados, voz, imagem, som e vídeo em banda larga
móvel.



Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) – é a transmissão de dados,
voz, imagem, som e vídeo de forma fixa. Essa transmissão pode ocorrer em
banda larga ou não.
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Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) – abrange a TV por assinatura.

3.1.1 Telefonia Fixa
O STFC é o serviço que possibilita a oferta da telefonia fixa e corresponde à
transmissão, basicamente de voz, a partir de um ponto fixo determinado.
O serviço apresenta-se dividido em três modalidades:


Serviço local, destinado à comunicação ponto a ponto dentro de uma mesma
Área Local;



Serviço de longa distância nacional, destinado à comunicação ponto a ponto,
entre Áreas Locais diversas do território nacional;



Serviço de longa distância internacional destinado à comunicação ponto a
ponto, em que um dos pontos fixos está situado no território nacional e o outro
no exterior.
O STFC é ofertado aos consumidores sob a forma de planos de serviço 9, os

quais deverão conter as informações detalhadas sobre o serviço a ser contratado
pelo consumidor. Se comparados com os demais serviços de telecomunicações, os
planos de serviço da telefonia fixa apresentam pouca ou nenhuma possibilidade de
customização. Com exceção das prestações, utilidades ou comodidades (PUCs) 10,
os planos de serviço apresentam baixa diferenciação, principalmente se comparado
com o SMP, que ainda conta com mobilidade e oferta de banda larga móvel. No
caso do SMP, observa-se a existência de uma gama variada de planos de serviços,
os quais oferecem variações de minutos para ligações dentro e fora da mesma rede,

9

O artigo 2º da Resolução nº 632/2014, da ANATEL define plano de serviço como o

“documento que descreve as condições de prestação do serviço quanto às suas características, ao
seu acesso, utilização e facilidades, as tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e
critérios de sua aplicação”.
10

Atividade vinculada à utilização da rede do STFC, que possibilita adequar, ampliar,

melhorar ou restringir o uso da telefonia fixa. Vide artigo 3º, XVI, da Resolução nº 426/2005, da
ANATEL. São exemplos: identificador de chamadas, siga-me, etc.
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diferentes capacidades para acesso à banda larga, modalidades de serviço pré e
pós-paga, controle de consumo, entre outras possibilidades de adaptação ao perfil
de consumo do usuário.
Existem outorgas do STFC tanto na modalidade de concessão, como
autorização. Mais adiante, no presente trabalho, no tópico referente à análise
jurídica, serão avaliados os motivos e os impactos legais da adoção de uma ou outra
forma de outorga. Vale dizer que na sua área de prestação a outorgada somente
poderá deter uma única outorga de STFC, seja ela concessão ou autorização.
O que se observa é que, na maior parte dos estados brasileiros, apenas uma
concessionária é responsável pela prestação do serviço. Naqueles estados em que
há a presença de duas concessionárias, uma das prestadoras é o Grupo
Algar/CTBC ou Sercomtel, os quais possuem área de prestação bastante
regionalizada. A Algar/CTBC tem base de atuação, sob a forma de concessão, na
região do triângulo mineiro e a Sercomtel nas cidades de Londrina e Tamarana, no
Paraná.
Há ainda casos em que as prestadoras possuem autorização para prestar
STFC, naquelas localidades em que não possuem concessão. A Algar/CTBC atua,
sob a forma de autorizatária, em estados estratégicos como São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais (nas cidades em que não possui concessão), entre outros,
além do Distrito Federal. Já a Sercomtel possui autorização para a prestação da
telefonia fixa no Paraná, naquelas cidades em que não possui concessão.
O Grupo Tim/Intelig, expressivo na telefonia móvel, possui outorga de STFC
apenas na modalidade autorização.
Situação peculiar é a do grupo Telefônica/Vivo/GVT, que passa atualmente
por uma operação de reestruturação societária para aquisição da GVT. Em janeiro
de 2016 foi concedida anuência prévia para transferência de controle integral da
GVT. Ocorre que em alguns estados haveria sobreposição das outorgas detidas
pelas empresas que compõem o Grupo. Nesse caso, com base na Lei Geral de
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Telecomunicações11, a anuência prévia foi condicionada à eliminação da
sobreposição de outorgas, no prazo de dezoito meses, contados a partir de
26/01/016, data da publicação no Diário Oficial da União, da anuência para a
operação.
No que diz respeito à participação de mercado das prestadoras da telefonia
fixa, observa-se o seguinte cenário:
GRÁFICO 1 -

DISTRIBUIÇÃO DE ACESSOS STFC POR OPERADORA

Fonte: Relatório Anual da ANATEL de 2014

Analisando a participação de mercado das concessionárias no ano de 2014,
o que se nota é se tratar de um mercado bastante concentrado, dominado
principalmente pelo Grupo Oi, que detém também a maior parte da infraestrutura no
país.
Enquanto o Grupo Oi detém uma fatia de 36,17% do mercado, o Grupo
Telefônica/Vivo, segunda maior participação de mercado, conta com 22,29% dos
acessos STFC.
Quando comparados os percentuais de participação no mercado do STFC
das autorizadas, em relação ao mesmo Grupo Oi, esse número chama ainda mais

11

Artigo 87, da Lei nº 9472/97.
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atenção, haja vista que todas as autorizadas em conjunto, detém 39,57% do
mercado e somente o Grupo Oi conta com os já mencionados 36,17%.

3.1.2 Banda Larga Fixa
O SCM é o serviço fixo que possibilita a oferta de capacidade de
transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo inclusive o
provimento de conexão à internet. Sua definição acaba por ser excludente ao STFC,
ou seja, é o serviço de telecomunicações fixo que não se confunde com o STFC.
A oferta do SCM abrange a oferta no mercado residencial e no mercado
corporativo. Tais modalidades apresentam especificidades capazes de justificar essa
diferenciação. No caso do mercado residencial mostra-se viável o emprego de linhas
compartilhadas, ao passo que para o mercado corporativo a utilização de linhas
dedicadas é requerida (CADE, 2015).
Na prestação do SCM poderão ser utilizados recursos de infraestrutura do
STFC. Não por acaso, a divisão do mercado entre as prestadoras de serviço, segue
em muito a mesma formatação observada no STFC. A única exceção a se notar é a
prestadora NET que com infraestrutura cabeada própria, a cada dia mais tem se
apropriado de parcela significativa do mercado de banda larga fixa.
GRÁFICO 2 -

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE SCM

Fonte: Relatório Anual da ANATEL de 2014
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3.1.3 Telefonia Móvel
O SMP consiste no serviço móvel que permite a comunicação entre
estações móveis ou entre estas e redes de interesse coletivo12, mediante a utilização
de radiofrequência. Além da comunicação por voz, o serviço abrange o acesso a
dados móveis, por meio do uso de smartphones, com o uso de tecnologias como as
de terceira (3G) e quarta (4G) geração. Importante destacar que o serviço de
telecomunicações que aqui se discute não abrange aplicações e conteúdo. Ou seja,
no modelo de camadas de Fransman, o serviço aqui discutido situa-se na camada II
(FRANSMAN, 2007).
O serviço é ofertado aos consumidores, a partir de planos de serviços,
bastante customizados, os quais podem ser de voz, voz e dados ou dados.
No Brasil, o serviço nos últimos anos passou por um período de expansão,
em muito baseado no cumprimento de compromissos de abrangência, inseridos em
editais de licitação de radiofrequências, pelas proponentes vencedoras.
GRÁFICO 3 -

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE SMP

Fonte: Relatório Anual da ANATEL de 2014

12

São as redes que suportam serviços de telecomunicações de interesse coletivo. Os

principais serviços de telecomunicações de interesse coletivo são o STFC, SMP, SCM e SeAC.
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A maior parte do mercado está distribuída entre quatro grandes Grupos:
Telefônica, Claro, Tim e Oi. Existem ainda, prestadoras regionais, como a Algar em
Minas Gerais e a Sercomtel, no Paraná.
Em 2010, a Nextel, prestadora originalmente do mercado de Serviço Móvel
Especializado (SME), arrematou faixas de radiofrequências do SMP tornando-se
mais uma prestadora desse serviço. Apesar disso, a prestadora permanece
detentora de outorga de SME, serviço que em muito se assemelha ao SMP. A
diferença é que além da comunicação por voz bidirecional, disponível no SMP e
SME, o SME também dispõe da possibilidade de comunicação de voz de forma
unidirecional, o que se costuma chamar push-to-talk. Dadas as semelhanças de
utilidade de cada um desses serviços, é possível se dizer que se tratam de
substitutos, ainda que a quantidade de obrigações regulatórias imputadas às
prestadoras do SME, inclusive no quesito qualidade, sejam consideravelmente
inferiores.
Além das prestadoras tradicionais, o mercado ainda conta com prestadoras
por meio de rede virtual, conhecidas como MVNO (mobile virtual network operator).
A oferta por meio de rede virtual é inexpressiva no país, pois, ao que parece, trata-se
de um modelo que não prosperou no âmbito nacional. Ao final de 2014, no Brasil,
eram apenas quatro empresas deste tipo e outras duas estavam em fase final de
obtenção de outorga. Em termos de acessos, ao final de 2014, o número de acessos
limitava-se a 42,92 milhões (ANATEL, 2015).

3.1.4 TV por assinatura
O serviço de TV por assinatura consiste na disponibilização de canais de
programação ao consumidor, com conteúdo variável, sob a forma de assinatura
mensal (ANATEL, 2010). Importante distinguir o serviço aqui tratado do serviço de
TV aberta, uma vez que vista que essa é considerada radiodifusão e não um serviço
de telecomunicações. Algumas diferenças podem ser traçadas entre ambos. As
principais dizem respeito ao conteúdo da programação, qualidade da imagem
recebida e existência de contraprestação financeira direta pelo consumidor
(ANATEL, 2010).
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No que diz respeito à participação no mercado de TV por assinatura, há um
número considerável de pequenas prestadoras, na maioria das vezes ofertando o
serviço de forma regionalizada. Entretanto, ainda assim, nota-se que se trata de um
mercado bastante concentrado, com o Grupo Claro e o Grupo Sky figurando como
players com maior market share. Juntos, tais grupos detêm aproximadamente 90%
do mercado.
GRÁFICO 4 -

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE SEAC

Fonte: Relatório Anual da ANATEL de 2014

3.2

DEMANDA

3.2.1 Telefonia Fixa
Nos últimos anos, o que se observou, de forma geral, em todo mundo, foi o
declínio da telefonia fixa, no que diz respeito ao número de acessos. No ano de
2014, a penetração da telefonia fixa, no mundo, apresentou decréscimo de 2% (UIT,
2014). Essa queda foi mais acentuada nos países desenvolvidos, chegando a 2,4%,
ao passo que nos países em desenvolvimento esse percentual é de 1% (UIT, 2014).
Quando avaliada a situação por regiões, o que se nota é que a América apresenta
taxas mais significativas de decréscimo, no patamar de 2,6%, seguida pela Ásia e
região do Pacífico, com 2% (UIT, 2014). Em 2014, segundo dados da União
Internacional de Telecomunicações – UIT, tal tendência de declínio se confirmou,
saindo a quantidade de acessos por cem habitantes, do patamar de 15,2%, para
14,5% (UIT, 2015).
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À redução de interesse da população mundial em relação à telefonia fixa,
correspondeu um forte aumento da penetração da telefonia móvel. Regiões como a
Comunidade dos Estados Independentes – CEI13, Estados Árabes14, Américas e
Europa apresentam densidade superior a 100%, desde 2012 (UIT, 2014).
Ao se observar os números da telefonia fixa e da telefonia móvel, ao que
parece, o mercado de voz está chegando a níveis de saturação. Isso, porque os
dados mostram que o STFC está encolhendo e o SMP, gradualmente, vem
apresentando redução de crescimento. Além disso, no caso da telefonia móvel, a
taxa de penetração global já atingiu um patamar superior a 96%, o que é um número
alto, apesar de isso não significar que todos têm acesso ao serviço, como se verá
mais adiante (UIT, 2014).

13

A Comunidade dos Estados Independentes - CEI corresponde a um bloco político-

econômico formado a partir de 12 das 15 das repúblicas que integravam a União das Repúblicas
Soviéticas Socialistas – URSS. Compõe a CEI: Armênia, Belarus, Cazaquistão, Federação Russa,
Moldávia, Quirquistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequestão, Geórgia e Azerbaidjão.
Fonte: http://www.camara.gov.br/mercosul/blocos/CEI.htm, acesso em 12/01/2016.
14

A Liga dos Estados Árabes (LEA) foi criada em 1945 e é composta por 22 membros:

Arábia Saudita, Argélia, Bareine, Catar, Comores, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen,
Iraque, Jordânia, Kuait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Palestina, Síria (suspenso), Omã,
Somália, Sudão e Tunísia. Fonte:
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3682:liga-dos-estadosarabes-lea&catid=177:chamada-8&Itemid=436&lang=pt-BR, acesso em 12/01/2016.
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GRÁFICO 5 -

DISTRIBUIÇÃO DE ACESSOS STFC (CONCESSIONÁRIAS X AUTORIZADAS)

Fonte: Relatório Anual da ANATEL de 2014

Essa redução do número de acessos do STFC, também se refletiu no Brasil.
Entre os anos de 2013 e 2014, houve queda de 4,6% do número de acessos das
concessionárias, enquanto que as autorizadas tiveram aumento de 10,2% do
número de acessos (ANATEL, 2015).
Chama ainda atenção, o fato de que ano após ano, o que se tem observado
é uma maior penetração do serviço prestado pelas autorizadas, em contraposição ao
achatamento da participação das concessionárias. Na abordagem jurídica deste
trabalho serão traçadas as diferentes regras aplicadas ao regime jurídico destes
prestadores de serviços, o que acaba por gerar distorções em relação às obrigações
regulatórias a serem atendidas por cada uma delas.
Ainda assim, em números totais, houve aumento do número de acessos de
44,66 milhões para 45 milhões, nesse mesmo período (ANATEL, 2015). Tal
informação, entretanto, nos números fornecidos pela UIT não são corroborados.
Para tal órgão houve redução da planta do STFC se comparados os anos de 2013 e
2014. Segundo a UIT, no ano de 2013, o Brasil contava com aproximadamente 45
milhões de acessos, ao passo que em 2014 esse número caiu para algo em torno de
44 milhões.
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TABELA 2 -

ACESSOS E DENSIDADE NO STFC

Fonte: UIT, dados disponíveis em http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default. aspx,
acesso em 02/03/2016

A análise comparativa entre países, do número de acessos, esbarra em
questões como a população total e dimensões geográficas, fatores que influenciam
diretamente na avaliação sobre se um país tem mais ou menos disponibilidade de
serviços de telecomunicações.
A densidade, traduzida na proporção de acessos a cada 100 habitantes ou
domicílios irá fornecer melhores elementos para uma comparação. Tanto assim que
a Inglaterra apesar de contar com cerca de 22 milhões de acessos, em relação ao
Brasil possui uma densidade do serviço bastante superior. Em 2014, a Inglaterra
possuía uma densidade de 52,35 e o Brasil de apenas 21,84. Comparados Brasil,
Japão, Inglaterra e Estados Unidos, o Brasil conta com densidade de serviço bem
menor, o que aponta para o significativo gap de serviço (UIT, 2016).

3.2.2 Banda Larga Fixa
Com o crescimento do uso da internet e popularização do uso de diversas
aplicações, o serviço de banda larga fixa assume importância significativa no dia a
dia dos indivíduos.
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GRÁFICO 6 -

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS BANDA LARGA FIXA
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Fonte: ANATEL, Dados, disponível em: http://www.anatel.gov.br/dados/, elaboração própria

O que se observa é o crescimento do número de acessos ao longo do
tempo. Essa demanda por banda larga fixa ganha especial proporção quando se fala
do mercado corporativo. Tratam-se de grandes instituições, como indústria, bancos,
governo, que exigirão um produto mais customizado às suas necessidades, com
provimento de serviço em altas velocidades tanto para conectividade entre redes em
geral, como também para interligar filiais em diferentes localidades (CADE, 2015).
GRÁFICO 7 -

PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET, POR TIPO DE
CONEXÃO

Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br).

QUESTÕES ECONÔMICAS 43

*Percentual sobre o total de domicílios com acesso à internet – Base de 9491domicílios que possuem
acesso à internet

Em todas as regiões do país, o quantitativo de domícílios que utiliza a banda
larga fixa para acessar a internet é ainda bastante superior, se comparado com os
domicílios que contam com banda larga móvel como acesso à rede mundial.
Fato é que, hoje, a qualidade percebida pelos usuários na banda larga fixa ainda é
superior, se comparada com a banda larga móvel, principalmente no que diz respeito
à velocidade. Tal situação acaba por impedir que a banda larga móvel torne-se um
substituto perfeito da banda larga fixa.
A única exceção fica por conta da região Norte, onde o número de domicílios
com banda larga móvel é superior ao total de domicílios com banda larga fixa. Muito
provavelmente, esses números são reflexo das dificuldades geográficas que
envolvem o atendimento desta região com serviços que demandem a instalação de
infraestrutura, haja vista, características como baixa densidade demográfica,
questões climáticas, presença de regiões de rio e floresta, baixa atratividade
econômica, entre outros fatores.
Além disso, outra questão que deve ser levada em conta é o fato de que os
últimos editais de licitação de radiofrequência da telefonia móvel, realizados a partir
de 1997, contaram com a imposição de compromissos de cobertura para as
proponentes vencedoras do certame. Tais compromissos foram estipulados de
forma que regiões de alta atratividade econômica, como é o caso de São Paulo
estavam atreladas a regiões de baixa atratividade econômica, como é o caso da
região Norte. Ainda que tal obrigação dissesse respeito apenas aos distritos sede
dos municípios, os compromissos de cobertura acabaram por incentivar o aumento
da penetração da telefonia móvel no país, inclusive em áreas que apresentam
considerável gap de atendimento.
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GRÁFICO 8 -

DENSIDADE BANDA LARGA FIXA (ACESSOS POR 100 HABITANTES)

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
2010_12
CO

2011_12
DF

2012_12
N

NE

2013_12
S

SE

2014_12
Brasil

Fonte: ANATEL, Dados, disponível em: http://www.anatel.gov.br/dados/, elaboração própria

Ao se analisar a densidade do serviço de banda larga fixa por região, o que
se nota é que existem desníveis significativos. Deve-se fazer a ressalva de que o
Distrito Federal foi considerado de forma destacada da região Centro-Oeste, em
razão de suas peculiaridades econômicas. Assim, a fim de que não houvesse
enviezamento das informações, e, consequentemente, do presente trabalho, optouse por destacá-lo da região a que geograficamente faz parte.
A densidade brasileira para banda larga fixa é de aproximadamente 11%.
Entretanto, esse número não se repete em todas as regiões. Norte e Nordeste
apresentam

índices

significativamente

baixos,

em

torno

de

4

a

5%,

aproximadamente. No sentido oposto, o Distrito Federal apresenta uma densidade
acima de 20%, seguido de Sudeste e Sul.
Observa-se uma significativa lacuna na prestação do serviço. Ademais, em
que pese o aumento da densidade ao longo do tempo em todas as regiões, as
desproporções mantiveram-se ao longo dos anos, o que leva a crer que as políticas
públicas de regionalização empregadas não foram eficazes o suficiente para reduzir
as diferenciações.
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TABELA 3 -

ACESSOS E DENSIDADE DA BANDA LARGA FIXA

Fonte: UIT, dados disponíveis em http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default. aspx,
acesso em 02/03/2016

Se comparado com outros países, o Brasil ainda apresenta baixa
densidade15 na banda larga fixa, principalmente, em relação a países desenvolvidos
como Japão, Inglaterra e Estados Unidos. Em relação ao número de acessos, a
diferença não é tão grande, mas fatores como a grande dimensão geográfica
brasileira e, consequentemente, grande população impactam em tal variável. Nesse
sentido, a densidade fornece um comparativo da realidade dos países mais
fidedigno.

15

Acessos por 100 habitantes
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GRÁFICO 9 -

PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET, POR VELOCIDADE
DA CONEXÃO

Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br)
*Percentual sobre o total de domicílios com acesso à internet – Base de 9491domicílios que possuem
acesso à internet

Em relação às velocidades oferecidas na banda larga fixa, o que se nota é
que nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, a velocidade de banda larga de até
1Mbit/s é ainda bastante comum nos domicílios. Já nas regiões Sul e, principalmente
na Centro-Oeste, existe número considerável de domicílios com banda larga fixa em
velocidade superior a 8 Mbit/s.
Se comparado o serviço experimentado pelos brasileiros, com outros países
do mundo, o que se nota é que a realidade nacional ainda está aquém de outras
regiões. Em 2014, a velocidade de entrada mais comum oferecida em países
desenvolvidos era de 5 Mbit/s. Já nos países em desenvolvimento, os números são
compatíveis com a realidade nacional, tendo em vista que a velocidade de entrada
mais comum era de 1Mbit/s (UIT, 2015).
Outro ponto que chama atenção é o fato de boa parte da amostra sequer
saber a velocidade do serviço de banda larga que dispunha em casa, o que
demonstra a falta de informação sobre o serviço de telecomunicações contratado.
Ao que aparenta, prestadoras de serviços de telecomunicações e órgão regulador
ainda necessitam evoluir no sentido de melhor municiar os usuários de informações
relevantes sobre o serviço contratado.
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GRÁFICO 10 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS SEM ACESSO À INTERNET, POR MOTIVOS
PARA A FALTA DE INTERNET

Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br)
*Percentual sobre o total de domicílios com acesso à internet – Base de 9668 domicílios cujos
respondentes declararam que que não possuem acesso à internet

Além das baixas velocidades, ainda é possível se dizer que existe parcela da
população que não acessa o serviço de banda larga fixa. Dentre as razões para
isso, chama a atenção a falta de condições financeiras para tanto. Apesar disso, ao
traçarmos um paralelo com os dados mundiais, o que se nota é que os valores
praticados no Brasil (USD 13,82) para subscrição mensal residencial estão abaixo
dos praticados no Japão (USD 18,89), Estados Unidos (USD 14,06) e Inglaterra
(15,63) no ano de 2013 (UIT, 2014).

3.2.3 Telefonia Móvel
Diante das inovações tecnológicas que despontaram nos últimos tempos, a
partir de 2008, o que se observou foi o crescimento da demanda por serviços móveis
prestados em banda larga. Isso é refletido nos números relativos a acessos em
banda larga.
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GRÁFICO 11 - SMP POR TECNOLOGIA

Fonte: ANATEL, Dados, disponível em: http://www.anatel.gov.br/dados/, elaboração própria

Os serviços prestados com tecnologia de terceira geração, entendidos estes
os assinalados no GRÁFICO 11 - como 3G e WCDMA, ainda representam a maior
parte dos acessos em banda larga. Em muito, isso decorre do fato de que somente
em 2013 iniciou-se a prestação do serviço de banda larga móvel com a tecnologia
4G. Tendo em vista as atuais estratégias de marketing para prestação de serviços
de dados, bem como o vencimento de obrigações de cobertura impostas no edital
das faixas de radiofrequência de quarta geração, a tendência é que ao longo do
período vindouro, as taxas de crescimento deste tipo de tecnologia se elevem.
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GRÁFICO 12 - BANDA LARGA MÓVEL X BANDA ESTREITA MÓVEL

Fonte: ANATEL, Dados, disponível em: http://www.anatel.gov.br/dados/, elaboração própria.

Seja com tecnologia de terceira ou quarta geração, o que se tem
presenciado é a substituição dos acessos com prestação de dados em banda
estreita, por outros que são capazes de oferecer banda larga. Tal situação é reflexo
da crescente demanda por serviços de dados, capazes de suportar as mais diversas
aplicações, haja vista que cada dia mais as atividades dos indivíduos vinculam-se ao
uso da internet.
GRÁFICO 13 - SMP PÓS-PAGO X SMP PRÉ-PAGO

Fonte: ANATEL, Dados, disponível em: http://www.anatel.gov.br/dados/, elaboração própria.
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Apesar do crescimento ano a ano do número de estações móveis em banda
larga nota-se que o crescimento do serviço, a partir de 2012, tem se dado de forma
mais tímida, o que leva a crer que o serviço se encontra próximo de atingir seu ponto
de saturação. Isso é mais evidente no mercado de acessos pré-pagos.
Vale dizer que segundo informações da UIT, a grande diferença entre países
desenvolvidos e não desenvolvidos situa-se no fato de que naqueles a banda larga
móvel exerce a função de complemento à banda larga fixa (UIT, 2015).
Em que pese os números de densidade indicarem mais de uma estação
móvel por habitante, essa informação deve ser interpretada com ressalvas. Isso
porque, pelas características de uso do serviço, o que se nota é que não é tão
incomum um determinado indivíduo ter mais de um telefone em seu próprio nome.
Isso em muito é reflexo do chamado “efeito clube”.
Em tal efeito, o fato de determinado indivíduo pertencer à mesma prestadora
das pessoas com as quais se relaciona constitui uma externalidade de rede positiva,
haja vista que nesse caso, os preços praticados serão reduzidos ou igual a zero.
Nesse sentido, tornou-se prática corriqueira a aquisição de vários acessos, em
diferentes prestadoras, por um mesmo consumidor, a fim de usufruir deste benefício
seja qual for a prestadora do usuário chamado.
TABELA 4 -

ACESSOS E DENSIDADE DO SMP

Fonte: UIT, dados disponíveis em http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default. aspx,
acesso em 02/03/2016

Fato é que o Brasil desponta como grande consumidor do serviço de
telefonia móvel, principalmente se comparado com o resto do mundo. A densidade
de serviço brasileira supera os números apresentados por Japão, Inglaterra e EUA.
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GRÁFICO 14 - DENSIDADE DO SMP NOS ESTADOS BRASILEIROS

Fonte: ANATEL, Dados, disponível em: http://www.anatel.gov.br/dados/, elaboração própria.
GRÁFICO 15 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS QUE POSSUEM EQUIPAMENTOS TIC – POR
TIPO DE EQUIPAMENTO

Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br)
*Percentual sobre o total de domicílios com acesso à internet – Base de 19211.

A existência de mais de uma estação móvel por habitante torna-se dado
significativo, principalmente se avaliado em conjunto com a proporção de domicílios
brasileiros que possui outros serviços, como a telefonia fixa, a banda larga fixa
(refletida no Gráfico 15 na existência de computador de mesa e portátil) e a TV por
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assinatura. A quantidade de domicílios que dispõe de telefone móvel é muito
superior que a dos demais serviços, em todas as regiões do território nacional.
Outro ponto que chama atenção no Gráfico 15 é o fato de que, ao contrário
do que ocorre nos demais serviços de telecomunicações, no SMP não há tamanha
diferença em termos de densidade entre as regiões brasileiras.
Certamente, tais números são reflexo da competição existente no mercado
de telefonia móvel no país, o que não é replicado nos demais serviços de
telecomunicações, em âmbito nacional.
GRÁFICO 16 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS QUE POSSUEM EQUIPAMENTOS TIC – POR
RENDA FAMILIAR

Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br)
*Percentual sobre o total de domicílios com acesso à internet – Base de 19.211.

Apesar dos números positivos da telefonia móvel, tal informação deve ser
encarada com ressalvas, em razão da telefonia móvel ser bem pouco sensível ao
fator renda. Tanto assim, que mesmo nos domicílios com renda abaixo de um salário
mínimo, a existência de telefone celular não resta comprometida. Assim, ainda que
os preços sejam elevados haverá demanda para o serviço.

3.2.4 TV por assinatura
O serviço de TV por assinatura pode ser prestado utilizando-se uma gama
variada de tipos de tecnologia. Entre as possíveis tecnologias destaca-se a
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utilização de cabo (TVC), satélite (Direct to the home – DTH), radiofrequência
(Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanais - MMDS), radiofrequência
de canal UHF (TVA) e fibra óptica (Fiber to the Home – FTTH). Em todos eles, há
transmissão ponto a ponto de sons e imagens.
GRÁFICO 17 - TIPO DE TECNOLOGIA NA TV POR ASSINATURA

Fonte: ANATEL, Dados, disponível em: http://www.anatel.gov.br/dados/, elaboração própria.
*Conforme verificado junto à ANATEL, a queda acentuada dos números relativos ao DTH, a partir de
2011, diz respeito a problemas relativos à inserção destes dados no sistema SATVA da ANATEL,
responsável pela coleta destas informações.

As tecnologias preponderantes na prestação do serviço de TV por assinatura
são o DTH e a TVC. O DTH destaca-se em razão de se tratar de tecnologia em que
a prestação se dá por satélite, ou seja, a prestação do serviço é menos vulnerável a
questões geográficas e climáticas. Já no caso da prestação via cabo esse maior
número de acessos justifica-se em muito, em razão da rede do grupo America
Movil/Claro/Embratel/Net/Telmex que figura como maior player do mercado de TV
por assinatura e por um histórico de imposições regulatórias, as quais acabavam por
representar um entrave à novas outorgas e, consequentemente, à expansão do
serviço de TV por assinatura.
O MMDS a partir de 2010 sofreu grande impacto em sua prestação. Isso
porque as radiofrequências utilizadas na prestação do serviço passaram a ser
destinadas à prestação do serviço de banda larga. Em 2013, com o início da
prestação do serviço de banda larga com tecnologia de quarta geração,
impulsionada principalmente pela realização da Copa das Confederações no Brasil,
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os prestadores de serviço de TV por assinatura com MMDS foram obrigados a
descontinuar suas atividades ou remanejar a prestação do serviço para outras faixas
de radiofrequência.
GRÁFICO 18 - QUANTIDADE DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA

Fonte: ANATEL, Dados, disponível em: http://www.anatel.gov.br/dados/, elaboração própria.

No que diz respeito ao número de acessos de TV por assinatura, o que
chama atenção é o fato de após um período de forte crescimento, o serviço passou,
a partir de 2013, a apresentar desaceleração no crescimento do número de acessos.
Em muito, isso decorre da crise econômica experimentada nos últimos anos,
situação em que, os serviços considerados menos essenciais acabam por serem
dispensados pela população como forma de contingenciamento de despesas.
GRÁFICO 19 - DENSIDADE POR REGIÃO

QUESTÕES ECONÔMICAS 55

Fonte: ANATEL, Dados, disponível em: http://www.anatel.gov.br/dados/, elaboração própria.

A distribuição da prestação do serviço, assim como ocorre com os demais
serviços de telecomunicações, mostra-se desigual entre as regiões. Distrito Federal
e Sudeste apresentam densidade acima da média brasileira. A região Sul apresenta
números muito próximos da densidade brasileira. Já as regiões Centro-Oeste, Norte
e Nordeste têm números de densidade abaixo do resultado nacional.

3.3

SERVIÇOS SUBSTITUTOS E COMPLEMENTARES
Diante dessas informações, cabe a análise se haveria algum tipo de

substituição ou complementariedade entre os serviços de telecomunicações e entre
estes e aplicações.
Entende-se por bens substitutos perfeitos aqueles

que

concorrem

diretamente, de forma que uma elevação no preço de um deles, ceteris paribus,
acarretará aumento da demanda pelo outro. Já os bens complementares são
aqueles em que uma redução no preço de um deles ocasionará o aumento da
demanda pelo outro.
Na relação telefonia fixa/telefonia móvel, Lobo (2011) afirma que as
evidências sugerem a existência de uma substituição assimétrica entre os serviços.
Isso porque o serviço fixo seria mais sensível a alterações de valor, se comparado
com o serviço móvel. Por isso, a telefonia móvel seria um substituto razoável à
telefonia fixa, enquanto que a telefonia fixa seria um substituto fraco à telefonia
móvel (LOBO, 2011).
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GRÁFICO 20 - TELEFONE FIXO X TELEFONE MÓVEL – POR RENDA

Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br)
*Percentual sobre o total de domicílios com acesso à internet – Base de 19211.

O GRÁFICO 20 - deixa claro o baixo impacto do fator renda sobre a telefonia
móvel. Ainda na faixa de até um salário mínimo, o serviço conta com 79% dos
domicílios com pelo menos um acesso SMP. Entre dois salários mínimos e mais de
10 (dez) salários mínimos, a diferença do número de domicílios que possuem
telefone celular é de somente 7 (sete) pontos percentuais. Ou seja, a variação do
número de domicílios que dispõe de telefone celular em relação à renda é bastante
reduzida.
Já na telefonia fixa, as variações em relação à renda são bem mais
significativas. Enquanto que 99% dos domicílios com renda superior a 10 (dez)
salários mínimos possuem telefonia fixa, esse número cai a apenas 12% nos
domicílios com renda até 1(um) salário mínimo.
Tal resultado está ainda refletido nos números obtidos no Sistema de
Indicadores de Percepção Social do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas –
IPEA, o qual indica que 45,6% dos domicílios pesquisados não contam com o
serviço de telefonia fixa e tal número apresenta crescimento ao longo dos anos. O
principal motivo apontado pelos entrevistados para não contratação do STFC foi que
a comunicação móvel substitui este serviço (IPEA, 2014).
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GRÁFICO 21 - MOTIVOS PARA NÃO TER TELEFONE FIXO

Fonte: SIPS/IPEA

Ainda em relação ao serviço de voz fixa e móvel cabe ressaltar que ambos
os serviços são regulados, o que inclui a obrigação de atendimento a indicadores de
qualidade.
Outro ponto que chama atenção diz respeito ao fato de que o STFC é um
serviço que apresenta pouca possibilidade de customização. Com exceção das
PUCs, os planos de serviço apresentam baixa diferenciação, principalmente se
comparado com o SMP, que conta como grande fator de valor agregado, a oferta de
banda larga móvel.
No que diz respeito à cobertura, necessária a revisão de alguns tópicos
anteriormente abordados. A cobertura no STFC está baseada em redes de
infraestrutura física, as quais, por conta de obrigações de universalização, atingem
todo país, ainda que com densidades diversas se comparadas as regiões do
território nacional.
O SMP tem cobertura fundada no cumprimento de compromissos de
abrangência estipulados em editais de licitação de radiofrequências, de 2007 a
2015. Nesses editais um município é considerado atendido quando 80% de seu
distrito sede dispõe do serviço. Dessa forma, o formato adotado nestes
compromissos pode gerar situações em que a população que se encontra fora do
perímetro dos distritos sede esteja desprovida de serviço, ainda que seu município já
seja computado como atendido pelo SMP.
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Como não se dispõe de números exatos relativos a outros distritos que não
sejam sede, importante a avaliação da penetração do SMP, que apesar de não
representar um número exato quanto a habitantes com ou sem serviço (haja vista
que há consumidores que possuem mais de uma estação móvel), pode fornecer
informações relevantes na presente análise.
Como visto, mesmo na região Norte, que é a região que apresenta os piores
resultados, os números referentes à densidade apontam índices bastante superiores
a 100, ou seja, mais de uma estação móvel por habitante. Neste sentido, há a
indicação, pelo menos, de que o serviço já tenha atingido boa parte da população.
Tanto assim que os números apontam desaceleração do crescimento do serviço, o
que leva a crer, inclusive, que o SMP já atingiu seu ponto de saturação.
Assim, ainda com tal ressalva, é possível se dizer que no estágio atual de evolução
dos serviços, o SMP é um substituto ao STFC, tanto assim que várias pessoas têm
optado por manter apenas o serviço de telefonia móvel, em detrimento do serviço
fixo.
Outro ponto que merece análise diz respeito a uma possível substituição
entre aplicações e serviços de telecomunicações. No que diz respeito às aplicações,
o primeiro ponto a ser destacado é o fato de que essas dependem de forma
umbilical de serviços de telecomunicações. Assim, sob a óptica da aplicação, não
haverá como se afastar a relação de complementariedade com um serviço de
telecomunicações, tendo em vista sua dependência do serviço de telecomunicações.
Do ponto de vista do prestador de telecomunicações, o que se tem notado é
que o mercado ainda se encontra em um período de acomodação. A princípio, o que
se observou foi uma substituição de alguns serviços de telecomunicações pelas
aplicações. Exemplo disso são as mensagens de texto do SMP, as quais foram
amplamente substituídas pelo aplicativo de mensagens whatsapp.
Ocorre que ao longo do tempo, algumas situações inusitadas são
observadas neste tipo de relação. As prestadoras do serviço de banda larga móvel,
ao experimentarem queda acentuada do serviço de mensagens prestado por elas,
como decorrência da popularização do aplicativo, após um período de relutância,
optaram por tornar o whatsapp, um diferencial em seu modelo de negócio. Dos
quatro grupos com maior market share na prestação da banda larga móvel, dois
deles incluíram em seu portfólio de planos de serviços, opções em que os dados
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trafegados para acesso ao whatsapp, não são descontados da franquia de dados do
usuário. Nesse caso, transformaram uma relação de substituição, em verdadeira
relação de completariedade.
Ainda em relação a esse tema, observa-se uma variação muito grande de
aplicações, em relação às suas funcionalidades. De acordo com o tipo de mídia
transportada, exige-se níveis de qualidade de serviço de telecomunicações diferente
para suportar a aplicação. Assim, exige-se uma qualidade muito maior de serviço de
telecomunicações para suportar uma aplicação de vídeo do que para transmitir uma
mensagem.
Especificamente em relação ao serviço de voz sobre IP observa-se a
necessidade de um serviço de telecomunicações de suporte capaz de trafegar
dados em alta velocidade, a fim de que não haja perda de pacotes e a informação
possa ir do transmissor ao receptor de forma completa. Acresce a isso, o fato de que
para o fornecedor de aplicações desta natureza, assim como ocorre no ambiente da
internet como um todo, não há qualquer obrigação de qualidade, a exceção daquela
imposta por eventual competição no setor. Diante desses fatores fica difícil se
considerar no estágio atual de evolução dos serviços de telecomunicações e das
aplicações de voz, que exista uma perfeita relação de substituição.

3.4

OFERTA CONJUNTA
Conforme visto anteriormente, o cenário de convergência das redes

possibilitou a prestação de diversos serviços a partir dos mesmos ativos de rede. As
prestadoras de serviços de telecomunicações podem ofertar simultaneamente,
baseado em uma mesma rede, voz, dados e vídeo, independentemente da questão
da nomenclatura formal do serviço a ser prestado.
Tal possibilidade de aprimoramento da utilização dos recursos de rede
representa verdadeira economia de escopo para os agentes prestadores de serviços
de telecomunicações. As economias de escopo devem ser entendidas como aquelas
geradas a partir da produção conjunta de dois ou mais bens, de forma a que se
tenha redução no seu custo médio, baseada na otimização de insumos.
Nesse contexto de integração das redes físicas e ampliação da possibilidade
de prestação de diversos serviços sobre uma mesma infraestrutura passa a ser
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economicamente vantajoso às prestadoras de serviços de telecomunicações, a
oferta de mais de um serviço ao consumidor, de forma integrada, o que usualmente
é chamado de “combo” e, formalmente16, denominado Oferta Conjunta de Serviços
de Telecomunicações.
A Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações consiste na prestação
de diferentes serviços de telecomunicações por Grupo ou parceria entre
Prestadoras, de forma simultânea e em condições comerciais diferentes em relação
a oferta individual de cada um dos serviços.
Nesse caso, ainda que não haja a integração tecnológica, existe a
integração de serviços, de cobrança e, na maioria dos casos, de atendimento, o que
representa uma economia de escopo, que, em tese, pode ser repassada ao
consumidor, sob a forma de preços mais baixos (IPEA, 2014).
Fato é que a possibilidade de oferta de múltiplos serviços, além de uma
tendência, representa verdadeira vantagem competitiva, na medida que para as
empresas há um incremento de suas receitas e, sob a óptica do consumidor, é mais
vantajosa e econômica a celebração de uma única contratação, a um preço menor
do que o que se pagaria se contratasse cada um dos serviços de forma isolada.

3.5

GAPS DE MERCADO
Diante da existência dos gaps de mercado mencionados, questiona-se quais

medidas poderiam ser adotadas, a fim de que estes fossem reduzidos ou sanados
por completo. É possível se vislumbrar dois tipos diferentes de gaps de acesso a
serviços de telecomunicações.
O primeiro deles refere-se ao gap de eficiência do mercado. Trata-se da
diferença entre o nível real de penetração do serviço e o nível ótimo do serviço.
Teoricamente, esse gap pode ser melhorado sem o financiamento público, mas com
a adoção de políticas públicas em que o setor privado assume papel importante de

16

Resolução nº 632, de 07 de março de 2014, da ANATEL
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investidor em redes e de provedor de serviços, em que há um mercado menos
regulado, operadoras de telecomunicações experimentam estabilidade regulatória e
empreendedores são livres para obter lucro a partir dos serviços que lhes foram
concedidos (WORLD BANK, 2002). Muitos mercados conseguiram reduzir esse gap
com a privatização e a adoção das medidas acima elencadas. Entretanto, a
implementação dessas reformas, sempre suscita dúvidas em relação aos limites do
mercado, como estabelecer um nível ótimo de regulação e investimento, variáveis
que deverão ser avaliadas caso a caso.
O segundo deles, diz respeito ao gap de acesso propriamente dito que se
justifica porque o mercado tem limitações em relação à fronteira do que é acessível
em termos de preço à população. É o caso em que ultrapassada essa fronteira, nem
no mais eficiente dos mercados, é impossível a comercialização de serviços sem a
intervenção estatal. Naturalmente, tal intervenção pode estar associada de
pequenos subsídios, capazes de propiciar um bom retorno social e viabilidade do
serviço no longo prazo (WORLD BANK, 2002)
Como possível forma de solução destes gaps apresenta-se a seguinte
ilustração:
FIGURA 3 -

MODELO DO BANCO MUNDIAL VOLTADO A GAPS DE MERCADO

Fonte: World Bank, 2002

O gráfico ilustra uma pequena porção de domicílios atendidos por um
telefone particular. Uma maior parcela da população pode passar a ser atendida
quando se atribui um uso público a este telefone.
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Há ainda a ilustração de uma camada que corresponde a um limite de
expansão que decorre de políticas públicas que favorecem novos entrantes, da
eficiência na prestação do serviço, ou ainda, da utilização de inovações.
Os dois últimos níveis somente serão atingidos se os gaps de acesso são
superados. Nesse caso, há falta de interesse econômico e/ou regiões remotas ou de
difícil cobertura. (WORLD BANK, 2002)

4
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QUESTÕES JURÍDICAS
O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe consigo a necessidade de

investimento por parte do Estado brasileiro em infraestrutura. A Europa encontravase em um processo de reconstrução e os investimentos externos, em razão disso,
apresentavam-se escassos. Assim, tem-se de 1945 a 1980 fortes investimentos
estatais em infraestrutura de forma geral, ampliação de sua oferta e incremento da
qualidade dos serviços. (FERREIRA E AZZONI, 2011).
A partir de 1980, verifica-se a crise nas finanças públicas passando o Estado
a ser incapaz de manter os investimentos anteriormente realizados. Tal queda nos
investimentos faz com que gargalos de infraestrutura passem a existir. (FERREIRA
E AZZONI, 2011). No Brasil, posteriormente ao fim da Guerra o setor de
telecomunicações permaneceu descentralizado e carente de marco regulatório, com
baixos

níveis

de

eficiência

(FERREIRA

E

AZZONI,

2011).

O

setor

de

telecomunicações estava pulverizado nas esferas municipal, estadual, distrital e
federal, sob a forma de aproximadamente 100 (cem) prestadoras diferentes, as
quais apresentavam problemas operacionais e de interoperabilidade.
Na tentativa de fornecer bases mais sólidas ao setor, em 27 de agosto de
1962 é aprovada a Lei nº 4117, o Código Brasileiro de Telecomunicações. Nele,
criam-se as diretrizes básicas afetas a telecomunicações fixando-se uma política
tarifária e a criação de um Conselho Nacional de Telecomunicações, subordinado à
Presidência

da

República.

Além

disso,

surge

a

Empresa

Brasileira

de

Telecomunicações (Embratel), para operar os serviços de longa distância, bem
como o Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT), esse último destinado a
financiar suas atividades.
Em 1967, com o Decreto-lei nº 200, institui-se o Ministério das
Comunicações. Em 1972, por meio da Lei nº 5792 é criada a Telecomunicações
Brasileiras (TELEBRAS), empresa pública composta por 27 (vinte e sete) empresas
estaduais e uma nacional, a Embratel, esta responsável pelo serviço de longa
distância.
O monopólio da Telebras perdurou até 1995 e seu fim marca o início da
reestruturação do setor de telecomunicações (FERREIRA E AZZONI, 2011). Em
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1996 é editada a Lei Mínima, a qual abre a possibilidade de operação da Banda B,
para a telefonia móvel e acaba por instituir um regime de duopólio.
Em 1997, sob a influência da Emenda Constitucional nº 8/1995 é editada a
Lei nº 9472, a Lei Geral de Telecomunicações – LGT, responsável por instituir um
novo marco regulatório pautado na competição, na exploração dos serviços e na
universalização do acesso aos serviços básicos, o que culminou com a privatização
do Sistema Telebras, em julho de 1998 (Ferreira e Azzoni, 2011). As ações da
Telebras foram negociadas em Bolsa de Valores, em um modelo em que a rede
empregada na prestação do serviço fosse destinada aos novos outorgados seguindo
uma distribuição geográfica do território nacional. Nesse momento inaugura-se um
novo marco regulatório. A LGT passa a estabelecer os delineamentos gerais
aplicáveis ao setor de telecomunicações, o que inclui a criação da Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL), responsável por regulamentar a LGT.

4.1

DESCOMPASSO DA REGULAMENTAÇÃO
Como visto, vivemos em um cenário em que a convergência já é uma

realidade. Nesse contexto, cada vez mais, as fronteiras entre os serviços são difíceis
de serem fixadas de forma estanque, tanto no que diz respeito aos serviços de
telecomunicações entre si, como em relação a estes e serviços situados em outras
camadas, tomando-se o modelo de Fransman como parâmetro (FRANSMAN, 2007).
Para ilustrar essa questão, alguns exemplos podem ser dados. A Resolução
nº 622 da ANATEL, de 23 de agosto de 2013, que aprova o vigente Regulamento do
STFC trouxe entre suas inovações a possibilidade de ser adotada a facilidade da
mobilidade restrita na telefonia fixa. A justificativa dada para tanto, nos documentos17
que embasam a proposta de Consulta Pública nº 8/2012, da ANATEL, foi a
viabilização do atendimento de áreas rurais. Assim, optou-se pela inclusão de

17

Informe nº 489/2011/UNPCPPBCPP/UNPC-PBCP/SUN-SPB e Análise 309/2013 – GCJV,

de 02/08/2013.
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norma, a qual possibilitasse a mobilidade do terminal em toda a área em que foi
cadastrado. Em que pese o foco de tal determinação ser o atendimento domiciliar e
não a oferta de mobilidade plena, com caráter pessoal, não há como se afastar o
fato de que o STFC com mobilidade restrita se confunde em muito com o SMP. Isso
porque, analisando-se o site18 do grupo America Movil/Claro/Embratel/Net/Telmex, o
qual oferta esse tipo de produto, o que se nota é que ele é oferecido também em
áreas urbanas. De início, esse tipo de plano era oferecido com o nome de Livre, pela
Embratel, nome tipicamente utilizado pelo grupo para sua operação fixa. Ocorre que,
com a reorganização societária que integrou Embratel e Claro, o produto passou
para o portfólio da Claro, marca tipicamente atrelada ao braço móvel do grupo.
Apesar da evidente confusão, as regras aplicáveis ao serviço são exclusivamente do
STFC, sendo viável inclusive a portabilidade de acesso tipicamente fixo, para essa
modalidade.
Outro exemplo que ilustra bem a questão é o serviço de banda larga
prestado na subfaixa de radiofrequência de 2,5 GHz. Trata-se de uma faixa
multidestinada, ou seja, uma radiofrequência que permite a prestação de SCM e de
SMP, conforme previsão da Resolução nº 544 da ANATEL, de 11 de agosto de
2010. Essa mesma Resolução autoriza, em seu artigo 16, a facilidade de mobilidade
restrita, na prestação do SCM, nesta subfaixa de radiofrequência. O grupo Sky
possui outorga de radiofrequência na subfaixa de 2,5 GHz. Com base nisso, oferta
um produto intitulado Banda Larga 4G. Aparentemente, tal produto se assemelharia
em muito ao SMP. Porém avaliando com mais atenção, o que se nota é tratar-se de
um SCM prestado na subfaixa de radiofrequência de 2,5 GHz, haja vista que o grupo
não detém outorga de SMP. A questão chama ainda atenção, pois, assim como
ocorre no STFC com mobilidade restrita, antes descrito, a prestadora é que define,
no contrato de prestação do serviço firmado com seus usuários ou nos planos de
serviço, qual a abrangência da prestação do serviço. Nesse caso, a Sky define seu
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20/03/2016.

Informação disponível em http://clarofixo.claro.com.br/planostarifas.html, acesso em
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produto como um equipamento fixo, o qual deve ser mantido fixo pelo usuário, de
forma a permanecer exclusivamente no endereço contratado19. Assim, tem-se um
serviço de SCM, que por sua definição é fixo, prestado sob um nome e tecnologia
tipicamente do SMP, que é na prática e tecnicamente um serviço móvel. Apesar
disso, nesse caso aplica exclusivamente a regulamentação do SCM.
Importante dizer que os exemplos extrapolam as relações entre serviços de
telecomunicações. É o caso do uso de aplicativos de internet sobre serviços de
banda larga, como o SCM e o SMP. Quando um indivíduo realiza uma chamada de
voz no Skype utilizando-se do SCM ou SMP para tanto, na prática, o serviço
prestado se assemelha em muito, respectivamente, à prestação de um STFC e um
SMP. A dificuldade de caracterização não é dirimida ao se consultar a legislação
aplicável ao tema. Isso porque a LGT, ao definir serviço de valor adicionado (SVA),
limitou-se a adotar um conceito excludente, em que afirma que o SVA acrescenta
valor ao serviço de telecomunicações que lhe suporta e com ele não se confunde. A
confusão é ainda maior em razão dos conflitos positivos e negativos de competência
que surgem na regulamentação a partir de um exemplo como este. O serviço de
telecomunicações está sob as atribuições da ANATEL, a internet está sob a
governança do Comitê Gestor da Internet (CGI.br), enquanto que o Skype, como
aplicação que é, sujeita-se às regras do Direito Civil, sem que haja regulação de um
ente específico. A dificuldade de caracterização desses serviços, inclusive em razão
de seu caráter de novidade, além da multiplicidade de entes envolvidos no assunto
fazem com que as lacunas e sobreposição de regras, que disciplinam o tema, sejam
várias.
Outra situação, a qual se pode mencionar é a que ocorre com o
fornecimento de serviços de valor adicionado de vídeo, como o Netflix. Tal serviço,
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Informação disponível em

https://www.skybandalarga.com.br/?gclid=Cj0KEQjwlLm3BRDjnML3h9ic_vkBEiQABa5oeQuijWqLn0o
supYRFJJTqDh35RAw9Lel-qYrqny_VVYaAoXK8P8HAQ&ef_id=VfTMsAAABBUCxne:20160320181149:s, acesso em 20/03/2016.
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quando usufruído pelo consumidor em um aparelho de TV ou computador, se
assemelha em muito com o serviço de video on demand oferecido pelas prestadoras
de TV a cabo como facilidade. Ocorre que tal serviço na realidade é suportado por
um serviço de banda larga móvel ou fixa (SMP ou SCM), aplicando-se a ele,
conforme o caso prático, a regulamentação específica de um destes serviços, e não
a da TV por assinatura (SeAC), como se poderia pensar a princípio. Nesse caso,
mais uma vez, a questão da competência para regular a matéria chama a atenção,
pois a parte do conteúdo seguirá as regras do Direito Civil, cabendo à ANATEL,
órgão regulador de telecomunicações, apenas a regulação dos aspectos ligados ao
SMP e SCM.
O que se observa é que a normatização aplicável ao setor de
telecomunicações optou por um modelo pautado em serviços específicos. Tal
situação em muito é fruto da visão da época em que foi editada a LGT e do
descompasso

existente

entre

as

evoluções

tecnológicas

e

as

evoluções

legais/regulamentares. Com isso, os casos fronteiriços sujeitam-se a uma
normatização pouco aderente e, em alguns casos, situações idênticas experimentam
um enfoque regulatório diverso, o que traz implicações do ponto de vista
consumerista e concorrencial.
Do ponto de vista consumerista, o que se nota é que as regras de qualidade
e pós-venda impostas aos serviços de telecomunicações tradicionais não são
capazes de abarcar as nuances das situações práticas que envolvem SVAs, TICs e
demais agentes que integram esse cenário convergente. Do ponto de vista
concorrencial, o que se observa é que em algumas situações, apesar de se estar
diante de serviços que sob a óptica do consumidor são substitutos perfeitos, o custo
regulatório experimentado é diferente se comparados os prestadores de serviços. As
dificuldades experimentadas pela incongruência entre o marco regulatório e o
estágio atual de desenvolvimento do setor de telecomunicações atinge também a
implementação das políticas públicas de banda larga.
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4.2

ASPECTOS ESPECÍFICOS DA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES - LGT
A LGT20 estabelece que os serviços de telecomunicações podem ser

prestados sob o regime jurídico público, privado ou concomitantemente em ambos
os regimes. É possível, conforme mostrado na FIGURA 4 - , se traçar um paralelo
entre os regimes.
A Lei determina que o serviço será prestado no regime público quando, em
decorrência de sua essencialidade, a União comprometa-se a assegurar a
universalização e continuidade do serviço, ainda que de forma indireta, por meio de
delegação a um terceiro.
Conforme preceitua a LGT, em seu artigo 79, as obrigações de
universalização

objetivam

o

acesso

aos

serviços

de

telecomunicações,

independentemente de localização ou condição socioeconômica, além de permitirem
o emprego das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público. No
dizer da Exposição de Motivos da LGT, a universalização admite duas vertentes.
A primeira diz respeito ao fornecimento, sempre que solicitados, de acessos
individuais, a preços acessíveis, com padrões de qualidade aceitáveis, em prazo
razoável. Nesse caso, os serviços prestados serão remunerados por tarifas capazes
de arcar com os custos de investimento e manutenção do serviço e a regulação será
pautada na competição entre prestadores.

20

Artigo 63 e 64 da LGT.
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FIGURA 4 -

REGIMES JURÍDICOS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Fonte: Elaboração própria

A segunda refere-se ao fornecimento de serviços de telecomunicações, em
localizações geográficas, a tarifas acessíveis, àquelas pessoas que não tenham
condições de arcar com valores comercialmente razoáveis para acessos individuais.
Essa é a situação em que a prestadora não consegue remunerar-se da tarifa de
serviço exclusivamente, por envolver a prestação de serviço em áreas econômica ou
geograficamente desafiadoras. A prestação de serviço, para tornar-se viável,
carecerá de algum tipo de subsídio, o qual não garanta vantagens ou desvantagens
a nenhum prestador. Já as obrigações de continuidade visam a disponibilidade
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ininterrupta, sem paralisações injustificadas e em condições adequadas dos serviços
de telecomunicações.
Importante ressaltar que o regime público, em razão das obrigações legais
de universalização e continuidade a que se submete, sujeita-se a uma carga
regulatória mais pesada, a qual inclui a sujeição a metas periódicas de
universalização, controle tarifário, reversibilidade de bens e possibilidade de
decretação de intervenção, em hipóteses específicas elencadas pela LGT 21.
Atualmente, o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC é o único serviço
de telecomunicações prestado em regime público, em razão de comando expresso
contido na LGT22 e no Decreto nº 2534/1998, revogado pelo Decreto nº 6654/2008.
Vale dizer que o mencionado Decreto ao prever o regime público para prestação do
STFC, também abre a possibilidade de que tal serviço seja prestado no regime
privado.
Quando prestado sob o regime público, o serviço estará acompanhado de
obrigações estipuladas principalmente no Plano Geral de Metas de Universalização
– PGMU - Decreto nº 7.512/2011 e no Plano de Metas de Universalização – PMU –
Decreto nº 6039/2007.
No PGMU estão previstas obrigações de universalização decorrentes de
obrigação contratual, o que significa dizer que sua implementação correrá
exclusivamente as expensas da concessionária, respeitado o equilíbrio econômico-
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Artigo 110 da LGT - Art. 110. Poderá ser decretada intervenção na concessionária, por

ato da Agência, em caso de:
I - paralisação injustificada dos serviços;
II - inadequação ou insuficiência dos serviços prestados, não resolvidas em prazo razoável;
III - desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de má administração que coloque em
risco a continuidade dos serviços;
IV - prática de infrações graves;
V - inobservância de atendimento das metas de universalização;
VI - recusa injustificada de interconexão;
VII - infração da ordem econômica nos termos da legislação própria.
22

Artigo 64, parágrafo único da LGT.
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financeiro do contrato. Em linhas gerais, o PGMU prestou-se a estipular obrigações
relativas a atendimento com acessos individuais e acessos coletivos. Além disso, o
Plano prevê a figura do Acesso Individual Classe Especial (AICE), conhecido como
telefone popular. O AICE consiste em modalidade pré-paga de serviço para uso
residencial, limitado a um acesso por família. A partir de 2011, o AICE passou a
estar restrito às famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do
governo federal (QUINALIA, 2015).
O PMU é voltado à previsão de projetos economicamente inviáveis, ainda
que se esteja falando de uma empresa hipoteticamente eficiente. Nesse caso, as
obrigações serão custeadas com recursos do Fundo de Universalização dos
Serviços

de

Telecomunicações

(FUST)

(QUINALIA,

2015).

O

Fundo

de

Universalização dos Serviços de Telecomunicações foi instituído pelo Decreto nº
3624/2000. Tal fundo visa proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de
custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização
de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração
eficiente do serviço. Apesar de arrecadar anualmente vultosas quantias, o FUST
possui diversos limitadores à sua utilização, a saber: abrangência limitada à telefonia
fixa;

possibilidades de utilização limitadas a algumas hipóteses específicas do

STFC; e, contraposição de regras do Decreto nº 3624/2000 às disposições da LGT,
haja vista que esta limita distinções em decorrência de condições socioeconômicas.
Nesse sentido, o FUST tem servido para compor o superávit primário, sem sua
correta aplicação no setor de telecomunicações (IPEA, 2010).
Além dessas obrigações, é possível elencarmos uma série de outras tantas
que impõe à concessionária uma pesada carga regulatória. Entre elas, a prestadora
deverá prestar informações contábeis, técnicas, econômico-financeiras, bem como
outras que lhe venham a ser solicitadas pelo órgão regulador. Deverá ainda
submeter à ANATEL minuta de contrato-padrão a ser celebrado com seus usuários,
solicitar anuência prévia para realização de operações societária, bem como
modificações as quais importem em alteração do contrato social. Sujeita-se à
controle tarifário e todos os ganhos econômicos que não decorram da eficiência ou
iniciativa empresarial devem ser integralmente revertidos aos usuários. Ao final da
concessão deverá ocorrer a reversibilidade dos bens afetados à prestação do STFC.
A intervenção na concessionária poderá ser decretada, por ato da ANATEL, na
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hipótese de paralisação injustificada; inadequação ou insuficiência dos serviços
prestados não resolvidas em prazo razoável, desequilíbrio econômico-financeiro
decorrente da má administração que coloque em risco a continuidade do serviço,
prática de infração grave, inobservância das metas de universalização, recusa
injustificada à interconexão e infração à ordem econômica.
No outro extremo se tem os serviços de telecomunicações prestados em
regime privado. Enquadram-se nessa hipótese o próprio STFC, o SMP, o SCM e o
SeAC. Cada um desses serviços possui como fundamento legal um regulamento
específico de serviço, além de regulamentação esparsa também voltada para cada
um dos serviços, de forma estanque. As exceções a este modelo são recentes e
consistem em três regulamentos gerais editados pela ANATEL. O primeiro chamado
de Regulamento de Fiscalização, aprovado pela Resolução nº 596/2012, o segundo
o Plano Geral de Metas de Competição – PGMC, aprovado pela Resolução nº
600/2012 e o terceiro chamado Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de
Serviços de Telecomunicações – RGC, aprovado pela Resolução nº 632/2014.
O Regulamento de Fiscalização estabelece limites e critérios para os
procedimentos de fiscalizações a serem realizados pelo órgão regulador de
telecomunicações.
O PGMC estabelece Grupos Detentores de Poder de Mercado Significativo
em mercados de atacado de telecomunicações, consoante critérios geográficos,
determinando que os Grupos assim categorizados comercializem seus produtos, sob
a forma de ofertas homologadas junto à ANATEL, em uma plataforma de negociação
específica, denominada Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado – SNOA.
O RGC estabelece normas relativas ao atendimento, cobrança e oferta dos
serviços de telecomunicações de interesse coletivo: Serviço Telefônico Fixo
Comutado – STFC, ao Serviço Móvel Pessoal – SMP, ao Serviço de Comunicação
Multimídia – SCM e ao Serviço de Televisão por Assinatura.
Nesse

caso,

o

tratamento

dado

pela

regulamentação

tem

foco,

respectivamente, nas prestadoras de serviços de telecomunicações, isoladamente
ou sob a forma de Grupos Econômicos e no consumidor, sem que suas disposições
tomem por base os serviços de telecomunicações de forma isolada.
Deve-se esclarecer que, ao se fazer a opção pelo regime privado, baseada
nos princípios constitucionais da atividade econômica, não se está querendo afirmar
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a inexistência de qualquer atuação regulatória. A imposição de obrigações deverá
atender a critérios de mínima intervenção na esfera privada, de forma que a
liberdade será a regra. As imposições e restrições lançadas pelo Poder Público
deverão possuir vínculos de necessidade e adequação, com políticas públicas
específicas e relevantes. Deverá haver proporcionalidade entre benefício coletivo a
ser atingido e a privação acarretada pelo condicionamento. De igual forma, a relação
existente entre deveres e direitos das prestadoras deverá ser equilibrada23.
Enquadram-se no âmbito das restrições impostas aos prestadores de
serviços de telecomunicações, disposições relativas à qualidade na prestação,
obrigações consumeristas, entre outras.
Exemplo disso é a imposição de obrigações de cobertura estipuladas nos
últimos editais de licitação de espectro de radiofrequências destinadas ao SMP. Nos
chamados Compromissos de Abrangência impõe-se às proponentes vencedoras,
nos lotes de radiofrequência, a obrigação de atender os distritos sede de
determinados municípios, como contrapartida à redução do preço mínimo para
aquisição das subfaixas. A massificação do SMP foi pautada em tais compromissos
e, como descrito, no contexto econômico do presente trabalho mostrou-se, na
prática, uma medida eficiente na implementação da política pública de massificação,
haja vista que hoje, o serviço é prestado em todos os municípios brasileiros e o
mercado apresenta-se dividido entre quatro grandes players.
O que chama atenção é a semelhança existente na estipulação destes
Compromissos de Abrangência no SMP (prestado em regime privado) e as
obrigações de universalização previstas para o STFC (prestado no regime público).
Usualmente, na busca de se estabelecer diferenças entre os dois casos, atribui-se
àquelas obrigações, o nome de obrigações de massificação. Em que pese os nomes
distintos, vários são os pontos de identidade com a universalização. Em ambos os
casos, exige-se do outorgado a prestação do serviço em determinada área
geográfica, mediante uma contrapartida. No caso do SMP, a contrapartida vem sob
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Artigo 128 da LGT.
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a forma de redução do preço mínimo. Já no STFC, teoricamente, a contrapartida
deveria vir sob a forma de recursos do FUST. Entretanto, na prática, o que se nota é
que os recursos financeiros deste Fundo têm integrado o superávit primário, o que
destoa por completo de sua finalidade e já mereceu atenção por parte do Tribunal de
Contas da União – TCU, no Acórdão n° 28/2016.
Assim, pelo menos na prática, a aplicação do regime privado a determinado
serviço, não será capaz de impedir uma atuação regulatória voltada à
implementação de políticas públicas e à garantia de padrões suficientes de
qualidade, além de um mercado competitivo.
Apesar disso, não há como se afastar o fato de que as regras impostas às
concessionárias, prestadoras de serviço de telecomunicações em regime público
são dotadas de um maior peso, principalmente se considerarmos o fato de que o
STFC é hoje um serviço em declínio, o qual admite, concomitantemente à prestação
em regime público, a prestação em regime privado pelas autorizadas.
Acresce a isso, o fato de que esse regramento mais severo às
concessionárias parece não ter sido eficiente para promover um cenário competitivo
no STFC, principalmente se comparado com o SMP. A existência de limites de
espectro, por prestadora do SMP, previstos em resoluções e editais de licitação
acabou por representar uma experiência mais exitosa para este fim, bem como para
fazer com que o serviço móvel atingisse um maior número de indivíduos.
Ao contrário disso, a estipulação de obrigações rígidas no STFC, não foi
suficiente para garantir a adequada universalização do serviço: diferenças entre
regiões se mantém e há monopólio no serviço. A manutenção de tais obrigações
para as concessionárias do STFC, concomitantemente à existência de prestação do
mesmo serviço no regime privado acaba por gerar uma falta de isonomia entre os
prestadores. Aliado a isso, há uma queda no interesse da população no serviço, o
que é incongruente com o pressuposto de essencialidade do serviço necessário
para que haja seu enquadramento no regime público. Tais situações por si só já
apontam para a necessidade de revisão do modelo regulatório.
Aliado a isso tem-se que a discussão sobre a questão da duplicidade de
regimes é tipicamente nacional. Apesar disso, em outros países também despontam
debates sobre quais mecanismos seriam mais eficientes para promover os serviços
de telecomunicações, em especial, aqueles prestados em banda larga.
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FIGURA 5 -

CONCEITO DE UNIVERSALIZAÇÃO

Fonte: Elaboração própria

No Japão, o conceito de universalização guarda relação com conceitos
como essencialidade do serviço, acessibilidade (existência de valores razoáveis) e
disponibilidade (possibilidade de ser utilizado em todo território, nas mesmas
condições) do serviço. Havia a previsão de utilização do fundo de universalização
exclusivamente para linhas fixas, chamadas de emergência e telefones de uso
público, por tratarem-se de serviços universais. Em 2010, o governo adotou um
programa que visa atender todas as residências com banda larga, sendo que 90%
(noventa por cento) delas devem ter banda larga acima de 30Mbit/s, até o final de
2015 (UIT, 2013a, UIT, 2013b).
Nos EUA são considerados universais os serviços de telefonia fixa e banda
larga. Desde 1997 há um Fundo de Serviço Universal. Tal fundo é voltado ao
atendimento de áreas rurais, insulares e cujo atendimento impõe um alto custo. Além
disso, o Fundo apresenta programas voltados a consumidores de baixa renda,
escolas, bibliotecas, além de iniciativas relacionadas à saúde em áreas rurais, neste
último caso o que inclui banda larga em alta velocidade. Em 2011, o órgão regulador
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americano aprovou um programa de seis anos em que cidadãos que recebem apoio
no provimento de telefonia podem optar pela instalação de redes capazes de
suportar voz e banda larga (UIT, 2013a, UIT, 2013b).
Na Inglaterra, a universalização direciona-se a serviços essenciais, os quais
podem ser sintetizados como a telefonia fixa, telefonia pública, bem como todos os
serviços voltados a consumidores com necessidades sociais específicas. O serviço
universal visa evitar a exclusão social resultante da falta de acesso a um conjunto
mínimo de serviços de telecomunicação que não pode ser mais disponibilizado, pelo
menos não a preços razoáveis.
Na Europa, a maioria dos operadores de rede é regulada em algum grau. A
intervenção financeira direta só é permitida em mercados persistentemente
malsucedidos em alcançar a cobertura universal. Ocorre que em muitos países isso
já foi alcançado ou está em vias de ser atingido. Assim, o investimento
governamental europeu passa a estar voltado para áreas sem retorno econômico
(UIT, 2013a, UIT, 2013b).
Como se nota, apesar de existirem peculiaridades no modelo adotado por
cada um dos países destacados, há um esforço coletivo no sentido de que sejam
adotadas medidas capazes de reduzir as desigualdades em matéria de acesso a
serviços de telecomunicações. No geral, em um primeiro momento, foi priorizado o
serviço de telefonia fixa, o que, ao longo do tempo vem cedendo espaço para a
adoção de medidas voltadas à expansão dos serviços prestados em banda larga.
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5

PROPOSTAS PARA UM NOVO MODELO
A convergência impacta profundamente a forma de prestar serviços de

telecomunicações, de modo que, a partir de uma mesma plataforma, passa a ser
possível entregar aos consumidores, uma infinidade de facilidades, as quais
permeiam o universo de TICs como um todo.
Sob a óptica dos consumidores isso representa uma maior oferta de
produtos, enquanto que do ponto de vista das prestadoras de serviços de
telecomunicações, tais mudanças significam uma verdadeira economia de escopo, o
que propicia a existência de novos modelos de negócios e a substitutibilidade entre
serviços.
Essa nova conformação do setor de telecomunicações é bastante
abrangente e capaz de alterar significativamente o universo de TICs. Cada vez mais,
as distinções existentes entre esses serviços perdem força, de forma que a oferta de
voz, dados e imagens passa a ser viável, independentemente do serviço que se está
diante.
Apesar disso, a regulamentação mostra-se incapaz de acompanhar o ritmo
acelerado dessas transformações. Nota-se a existência de um vácuo regulatório,
onde diversas situações fáticas relevantes deixam de encontrar expressamente
amparo legal.
O primeiro ponto a merecer atenção diz respeito às zonas cinzentas
existentes entre os serviços de telecomunicações e TICs, de forma geral. A
incongruência da regulamentação acaba por gerar inconsistências relativas a
conflitos de competência negativos e positivos, bem como desperta alegações de
quebra de isonomia no tratamento, principalmente, se comparados os serviços de
telecomunicações e os serviços de valor adicionado - SVAs, os quais, em vários
casos, prestam-se ao mesmo tipo de funcionalidade.
Exemplo dos conflitos de competência gerados por tal situação é o que
ocorre no mercado de TV por assinatura. A ANATEL é responsável pela regulação
da atividade de distribuição na cadeia de atividades da TV por assinatura.
Entretanto, a parte de empacotamento e programação estão sob a competência da
Agência Nacional do Cinema – ANCINE. Ocorre que esse mercado é extremamente
verticalizado, ou seja, determinados grupos atuam em mais de uma atividade. Nessa
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realidade, alguns grupos verticalizados utilizam-se de sua atividade como
empacotadoras e programadoras para barrar ou prejudicar a atuação de novas
distribuidoras de serviço de telecomunicações. Diante dos limites tênues existentes
entre as competências de ANATEL e ANCINE, a existência de zonas cinzentas, no
que diz respeito ao limite de atuação de cada uma das agências, têm ensejado a
existência de problemas de competição no mercado de TV por assinatura.
Outro exemplo que ilustra esta desatualização é a situação já muito falada
do whatsapp. O aplicativo permite a troca de mensagens entre seus usuários sem
qualquer tipo de custo para os consumidores. Tal atividade foi capaz de fazer com
que houvesse uma vertiginosa queda no uso de mensagens curtas, comodidade
esta ofertada pelas prestadoras de SMP. Ocorre que no ambiente em que atua o
whatsapp, a desregulamentação é a regra. Apesar da semelhança existente entre as
mensagens curtas e o aplicativo, as prestadoras de SMP possuem regras
específicas quanto ao tempo de entrega e à qualidade no fornecimento das
mensagens aos usuários finais. Assim, o que se nota, é a existência de um
tratamento díspare entre estes tipos de serviços. A pergunta que se faz é se o mais
correto seria uma maior regulamentação do aplicativo ou a desregulamentação do
serviço de mensagens curtas.
Sobre este ponto, apesar da questão ser atual e relevante, o que se observa
é que um maior período de análise se faz necessário.
No primeiro caso, muito em razão da necessidade de interação entre
ANATEL e ANCINE. A definição sobre limites de atuação de cada órgão envolve
definições institucionais, as quais merecem ser definitivamente enfrentadas, sob o
enfoque do cenário convergente e competitivo de TICs. Ao se estabelecer limites
legais rígidos em relação à cadeia de valor da Tv por assinatura, se impõe uma
condição de difícil de superação para os reguladores, os quais deverão pautar sua
atuação em fases, as quais, na prática, em muito se confundem por contarem com a
atuação dos mesmos prestadores.
No segundo exemplo dado, tais situações são fruto do recente e crescente
uso massivo da internet pela população. Apesar da incorporação de diversas
funcionalidades viabilizadas no ambiente da internet no dia a dia dos indivíduos, em
termos legais, pouco foi definido até o presente momento. Recentemente, a edição
da Lei nº 12.965/2014 trouxe princípios e regras gerais para o uso da internet no
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Brasil. O Decreto nº 8.771/2016 regulamenta tal norma, e propõe-se a tratar das
hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e de
degradação de tráfego, requisição de dados, bem como fiscalização e apuração de
infrações. Apesar de representar um avanço, questões mais específicas ainda
carecem de detalhamento e alguns aspectos sequer foram tratados, como é o caso
dos aspectos relativos à transnacionalidade, prazo de guarda etc. A competência
para realizar tal regulamentação, apesar de mencionada pelo Decreto, ainda suscita
dúvidas, haja vista que se definiu que a fixação de diretrizes serão competência do
CGI.br, enquanto que a regulação ficará a cargo da Anatel. Ao que parece, mais
uma vez, se estabelecerá uma zona cinzenta de atuação entre instituições.
Deve-se lembrar que a liberdade é um fator intrínseco ao ambiente da
internet e foi determinante para seu êxito. Nesse sentido, as balizas estruturantes do
setor de TICs necessitam ser pensadas levando-se em conta as peculiaridades
competitivas desse ecossistema, bem como o fato de que as bases jurídicas de um
serviço não devem representar um entrave à sua devida expansão.
No âmbito restrito dos serviços de telecomunicações, questão a ser discutida
é a divisão da regulamentação por serviços. Trata-se de um tema já explorado por
diferentes vertentes, sempre como reação à evolução do setor de telecomunicações
tendo como base à convergência tecnológica.
Em 2006, já se apontava para a necessidade de redução do número de
serviços de telecomunicações, com a equivalente modificação da regulamentação
pertinente, de forma a abrigar as constantes mutações nas ofertas de facilidades aos
consumidores. Sinalizava para a existência de alta complexidade das definições de
serviços,

evolução

tecnológica

apta

a

permitir

que

as

plataformas

de

telecomunicações abrigassem novas facilidades, além de sobreposição de ofertas
de serviços. Como possível solução inclinava-se à existência de um grande serviço
de telecomunicações, calcado sobre a estrutura de redes móveis. Sobre as
facilidades que já despontavam à época posicionava-se no sentido da existência de
uma outorga genérica que permitisse sua prestação em quaisquer serviços de
telecomunicações (RAMOS, 2006).
Em 2011, como uma proposta intermediária de evolução, propõe-se um
modelo de outorgas por classe de serviços. O modelo é bastante abrangente e
capaz de incluir em seu escopo além do STFC, SMP, SCM e SeAC, até aqui
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explorados, também outros serviços de interesse coletivo como o SME, Móvel
Marítimo, Móvel Aeronáutico, entre outros. Nesse caso, o que se observa é que com
uma única outorga seria viável a oferta de uma grande gama de serviços pelo
mesmo prestador (FERNANDES, 2011).
A questão da outorga única de serviços foi explicitamente tanto em 2006,
como em 2011. Em ambos os casos se avaliou a possibilidade de aglutinação da
outorga de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, em um único
instrumento (RAMOS, 2006 e FERNANDES, 2011).
Neste ponto vale dizer que a existência de outorga única difere da existência
de um único serviço. Na outorga única permanece a existência de mais de um
serviço

de

telecomunicações.

Entretanto,

o

prestador

de

serviço

de

telecomunicações necessitará de apenas um instrumento contratual celebrado com
o Estado para prestar todos os serviços por ele abarcados.
Já no caso do serviço de telecomunicações único, como o nome leva a crer,
um mesmo serviço é capaz de reunir uma variedade de funcionalidades que antes
eram possíveis de serem entregues somente com a prestação de mais de um
serviço de telecomunicações. Ou seja, um mesmo serviço pode ser fixo, móvel,
transmitir voz, dados, imagem, sem que haja necessidade de distinções no que diz
respeito à classificação de serviços. Naturalmente, como consequência da existência
de um único serviço, haverá também uma outorga única, haja vista a necessidade
de um único instrumento contratual entre outorgado de serviço de telecomunicações
e Estado. Trata-se de um consectário lógico da existência de um único serviço.
Apesar de serem conceitos diferentes, pode-se entender a outorga única
como um conceito embrionário, uma fase intermediária para se chegar a um serviço
único de telecomunicações.
A ANATEL, inclusive, ao editar a Resolução nº 516, de 30/10/2008, a qual
aprova o Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no
Brasil – PGR, já sinalizava para os caminhos a serem traçados ao mencionar a
necessidade de regulamentação do modelo convergente de outorgas para
exploração de serviços e redes de telecomunicações.
De uma forma mais direta, recentemente, em 2016, nas discussões travadas
no âmbito da ANATEL para renovação dos contratos de concessão do STFC, o Voto
nº 1/2016/SEI/RZ, de 11/03/2016 foi apresentada a proposta de adoção de um
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Serviço Convergente de Telecomunicações. No documento é apresentado um
modelo de serviço que aglutina o STFC, SMP, SCM e SME em um único serviço, a
ser prestado sob duas modalidades, uma fixa e outra móvel.
A proposta concretiza um cenário de convergência regulatória, uma
modificação que se mostrava inevitável, diante do avanço da convergência de redes,
da indústria, dos mercados e dos serviços.
Em relação aos serviços abrangidos pela proposta, dois aspectos chamam
atenção. O primeiro é a inclusão do SME entre os serviços que irão compor o
serviço convergente. Em que pese não se tratar de um dos focos deste trabalho, a
inserção deste serviço ao rol é bastante coerente, principalmente em razão da
substitutibilidade deste serviço em relação, principalmente, ao SMP. Esse ponto de
vista é corroborado pela Resolução nº 647, de 9/02/2015, a qual já estabelece a
possibilidade de adaptação do SME para o SMP, bem como outros serviços, como
Serviço Limitado Privado - SLP e Serviço Limitado Especializado – SLE.
No que tange à exclusão do SeAC da proposta de serviço único, é irrefutável
que se trata de um serviço que apresenta uma cadeia de valor bastante peculiar, a
qual envolve figuras como a da distribuidora e da empacotadora. Além disso, sua
regulamentação necessariamente envolve o engajamento da ANCINE. Entretanto, o
fato de se tratar de um serviço altamente permeado pelas modificações trazidas pelo
fenômeno da convergência, além de sua presença massiva nas ofertas conjuntas de
serviços de telecomunicações seriam argumentos razoáveis para um esforço, no
sentido de incluí-lo no âmbito deste serviço convergente, mantendo-se suas
especificidades em um capítulo próprio.
Assim, a proposta que aqui se formula é a de existência de um serviço
único, o qual abarcasse os atuais STFC, SMP, SCM e SeAC. Tal serviço, como não
poderia deixar de ser seria outorgado aos interessados em um instrumento único.
Os benefícios que podem advir dessa proposta são muitos. Finalmente, a
regulamentação se aproxima da realidade fática já experimentada nos serviços de
telecomunicações. Torna-se viável a simplificação regulatória sob vários prismas.
Para o consumidor, a simplificação/unificação das regras permite uma maior
compreensão de seus direitos, em razão da maior semelhança da regulamentação
com sua vivência. Para os prestadores, um cenário de simplificação regulatória
permite melhor avaliação do custo regulatório. Na esfera da competição, cada vez
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mais ratifica-se a necessidade de compreensão do setor sob o enfoque dos Grupos
Econômicos aptos à prestação de diversos serviços e detentores de infraestrutura
fundamental à oferta de inúmeras facilidades. Do ponto de vista do regulador,
permite-se o acompanhamento e controle de forma direcionada.
A despeito das mencionadas vantagens, alguns problemas também podem
surgir. O principal diz respeito à quebra da estabilidade regulatória. Trata-se de uma
mudança que embora seja inevitável é bastante disruptiva. O cenário regulatório
vem sendo construído desde a edição da LGT, de forma gradual. A modificação
proposta significa romper com o cenário regulatório de telecomunicações vigente e
adequar-se, ainda que previsto um período de transição, de forma rápida a um novo
regramento estruturante. Como a regulamentação setorial é formada por uma gama
complexa de normativos parece difícil considerar que instantaneamente, um único e
novo regramento irá cuidar de prever todas as situações já consolidadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo buscou formular propostas para um novo modelo regulatório de

telecomunicações a partir da análise do setor fundada em três prismas diferentes,
quais sejam, o tecnológico, o econômico e o jurídico.
Na abordagem tecnológica aponta-se para transformações profundas
inauguradas a partir da incorporação de aspectos de informática e de redes
corporativas ao universo de telecomunicações. A antigas centrais de comutação
cedem espaço à digitalização das redes, ou seja, comutação por pacotes IP. Como
consequência, adota-se o protocolo IP como padrão de redes, em uma ligação
unívoca entre telecomunicações e TI, capaz de propiciar a interatividade dos
indivíduos pelas mais diferentes mídias, ao que se dá o nome de convergência de
redes.
A convergência não está adstrita às redes de telecomunicações e atinge
também:


a

indústria/mercado,

ao

estabelecer

pontos

de

interseção

entre

telecomunicações, TI e setor audiovisual;


os serviços de telecomunicações e as aplicações, no que denomina-se
convergência de serviços;



o arcabouço legal, na chamada convergência regulatória, a qual, como se viu,
evolui em proporções mais tímidas.
A interação decorrente da convergência foi sintetizada por FRANSMAN,

2007, em um modelo composto por camadas de agentes. As camadas são assim
estabelecidas:


Fabricantes de elementos de rede;



Operadoras de rede;



Provedores de conteúdo e aplicações;



Consumidores finais.
Para o autor, todos esses atores convivem em um ecossistema de TICs e

travam relações, segundo regras fixadas por instituições, as quais submetem-se à
autoridade do Estado.
Esse contexto é capaz de promover alterações relevantes na forma como os
indivíduos se comunicam. As TICS passam a viabilizar atividades que estimulam o
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desenvolvimento e tornam viável a integração global. A internet passa a ser o
ambiente de interação entre os agentes das camadas, assumindo um papel
relevante nessa nova realidade. Via de consequência, os serviços prestados em
banda larga, capazes de servir de suporte para internet e todos seus benefícios
passam a se destacar, assumindo caráter de essencialidade para o desenvolvimento
de um país.
Do ponto de vista econômico, tratou-se da oferta de serviços de
telecomunicações por Grupos Econômicos, capazes de oferecer, com suas redes
convergentes os serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga e Tv por assinatura,
sob a forma de oferta conjunta ou isoladamente.
Por meio de gráficos foi possível demonstrar a concentração de mercado por
Grupos específicos, bem como as diferenças entre as regiões do país,
principalmente na telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura. O serviço de
telefonia móvel apresenta-se mais pulverizado tanto no que diz respeito ao market
share, como em relação à regionalização, em que pese a persistência de problemas,
principalmente em áreas fora do perímetro dos distritos sedes dos municípios.
Ainda na seara econômica, realizou-se uma abordagem sobre a demanda
de serviços de telecomunicações. Nesse caso, a comparação entre os serviços de
telefonia fixa e móvel, banda larga e Tv por assinatura no Brasil e no mundo
demonstram mais um gap de serviços, com o Brasil em uma posição de inferioridade
em relação a Estados Unidos, Inglaterra e Japão.
Nesse ponto, chama ainda atenção os números da telefonia fixa que
apresentam decréscimo em todo mundo, inclusive em âmbito nacional e cedem
espaço cada vez mais para os serviços prestados em banda larga. Durante certo
tempo,

a

telefonia

móvel

foi

destaque

absoluto

entre

os

serviços

de

telecomunicações, mas números atuais mostram que o serviço está próximo de
atingir seu nível de saturação. Com isso, a conclusão a que se chega é que o
serviço de voz, progressivamente, cede espaço para o serviço de dados, justificando
assim uma possível alteração no foco de atenção das políticas públicas
desenvolvidas no campo das telecomunicações.
As políticas públicas de telecomunicações foram abordadas em um modelo
proposto pelo Banco Mundial (WORLD BANK, 2002). Nesse modelo, traça-se uma
proporção entre o nível real e o nível ótimo de penetração do serviço. A diferença de
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nível será chamada de gap de acesso. A análise desses gaps será realizada
segundo critérios de pobreza e isolamento geográfico. Naquelas localidades onde
por razões econômicas e/ou geográficas não se verificar possibilidade de retorno
econômico, nem mesmo com o emprego de políticas públicas as quais estimulem a
presença de novos entrantes, caberá ao Estado atuar com políticas de
universalização, o que inclui a utilização de fundos específicos.
O enforque jurídico aponta para um cenário de descompasso entre a
regulamentação vigente e a realidade fática do setor de telecomunicações,
entendidos os prestadores de telecomunicações como agentes inseridos no
ecossistema de TICs. A regulamentação atinente aos serviços de telecomunicações
foi

construída

a

partir

da

diferenciação

estanque

entre

serviços

de

telecomunicações. Entretanto, o ambiente convergente hoje existente, em que
múltiplas funcionalidades são passíveis de serem prestadas a partir de uma mesma
rede acaba por gerar situações reais em que o enquadramento legal torna-se
inviável ou pouco producente.
O primeiro caso a ser mencionado diz respeito às zonas cinzentas entre
serviços de telecomunicações e TICs, de forma geral. Em razão das diversas
instituições com atribuições para regular tais questões, em algumas situações são
estabelecidos conflitos de competência, os quais podem ser positivos ou negativos,
bem como regras muitos distintas para uma mesma situação. A questão demanda
um alto grau de complexidade para ser tratada, principalmente por demandar a
coordenação de diversas instituições no tratamento de situações com elevado grau
de ineditismo. Por essa razão, entende-se que o tema ainda carece de maior
período de ajustes, a fim de que propostas definitivas sejam endereçadas.
O segundo ponto, foco principal deste trabalho, refere-se à aplicação do
regime público na prestação de serviços de telecomunicações. A LGT estabeleceu a
possibilidade de que os serviços de telecomunicações pudessem ser prestados no
regime público, no regime privado ou simultaneamente, em ambos os regimes.
Quando enquadrado no regime público, determinado serviço será prestado sob a
forma de concessão e se sujeitará a obrigações mais rígidas, o que inclui as
obrigações de universalização e continuidade do serviço. Além disso, os bens afetos
à prestação do serviço de telecomunicações estarão abacados pelo instituto da
reversibilidade.
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O STFC foi definido como serviço a ser prestado em regime público em
1998, via Decreto, em um cenário em que a voz era o grande meio de comunicação.
Ocorre que hoje, apresenta-se um cenário bem distinto. Os serviços prestados em
banda larga despontam como grande meio de comunicação, apesar de perante a
regulamentação permanecerem prestados sob regime de direito privado.
Ao mesmo tempo, o ambiente convergente hoje existente, não mais justifica
a

divisão

da

regulamentação

pautada

em

serviços

de

telecomunicações

diferenciados a partir das funcionalidades que permitem.
Nesse contexto, algumas propostas se apresentam. A sugestão de um
serviço único, inicialmente abordado sob a forma de outorga única ganha força e
apresenta-se como uma forma de regulação mais aderente à realidade fática.
A proposta gera benefícios aos consumidores, prestadores de serviços de
telecomunicações

e

órgão

regulador

na

medida

que

permite

uma

simplificação/unificação regulatória, melhor compreensão das regras postas,
dimensionamento do custo regulatório e análise do mercado em uma conformação
de grupos econômicos.
Por outro lado, não se pode olvidar que se trata de uma mudança de
paradigmas, a qual, por si só demandará uma conformação gradual do setor ao
novo regramento.
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