
Editorial 

investimentos para oferta de banda 

larga e envolvem ainda questões co-

mo atenção ao cliente, segurança, pri-

vacidade, inserção internacional no 

ecossistema digital e equilíbrio concor-

rencial. 

Liberalização de mercados                       

A ideia de criar agências reguladoras 

independentes emergiu no contexto 

da liberalização de mercados e das 

privatizações na Europa, nos anos 

1980. 

A questão central seria a introdução 

da competição em setores monopoli-

zados. Adicionalmente, as agências 

deveriam atuar para: 

 Prover estabilidade para viabilizar 

o ingresso de investidores estra-

tégicos de longo prazo; 

 Defender o interesse do consumi-

dor; 

A Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) acaba de completar 20 anos. 

Neste período concluiu com sucesso tare-

fas como a universalização da telefonia 

fixa e a expansão das comunicações mó-

veis - grandes aspirações da sociedade à 

época da criação da Agência – desempe-

nhando um importante papel na criação 

de condições para que investimentos pri-

vados fluíssem e viabilizassem os objeti-

vos daquele momento.  

Hoje, com essa página virada, as aten-

ções se voltam à banda larga e à inserção 

da economia digital no país. Porém, an-

tes, é necessário concluir tarefas inacaba-

das, tais como: 

 Implantar o novo marco regulatório 

que substituirá o modelo de conces-

sões; 

 Resolver o estoque de multas impos-

tas às empresas em função de regu-

lamentos e procedimentos anacrôni-

cos de fiscalização; 

 Atuar na condução de processo de 

recuperação de operadoras impor-

tantes com risco de continuidade; 

 Criar condições regulatórias para mi-

tigar a concentração de mercado 

atual abrindo espaço para competi-

ção. 

 

Não é fácil concluir essas etapas e tam-

pouco enfrentar os desafios do mundo di-

gital, que começam com a expansão de  

Página 1 I TelComp 

Ano X  -  Edição n° 176 -  Novembro de 2017 

Aos 20 anos, Anatel precisa ser fortalecida 

Regulação deve ajustar e promover a economia digital 

 O desenvolvimento do setor depende do equacionamento de problemas antigos e 

de ênfase na promoção de investimentos e nos desafios da nova economia digital  



 nesse espaço. Mas, como fazer e 

 com quais instrumentos? Como es

 tabelecer diferenças em relação à 

 atuação dos demais organismos de 

 defesa do consumidor? 

 Análise de impactos e de resul-

tados. Como avaliar melhor a 

efetividade da ação regulatória? 

A adesão do Brasil à Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econô-

mico (OCDE) e outras iniciativas de po-

líticas públicas, como a consulta da Ca-

sa Civil sobre análise do impacto regu-

latório, renovam as expectativas de 

atualização dos modelos de atuação e 

das práticas de gestão de políticas pú-

blicas e regulamentação atuais. 

Reconhecendo a importância das agên-

cias reguladoras para o desenvolvimen-

to do país e para estimular o debate 

sobre este tema, a TelComp encomen-

dou ao Inova.jor, com edição do jorna-

lista Renato Cruz, uma reportagem es-

pecial sobre o assunto. 

 Dilema existencial 

Muita coisa mudou desde que a Lei Ge-

ral das Telecomunicações (LGT) esta-

beleceu, em 1997, os parâmetros de 

regulação de operadoras no país. Se, 

na época, o principal serviço de teleco-

municações no Brasil era a telefonia fi-

xa, hoje as prioridades são internet 

móvel e banda larga.  

 Supervisionar padrões técnicos e 

fomentar o desenvolvimento setori-

al. 

No Brasil, a experiência com agências 

reguladoras é, pelo menos, incompleta. 

O modelo não foi plenamente implanta-

do. A questão da independência de atua-

ção nunca foi bem resolvida. O cercea-

mento financeiro (mesmo quando há ar-

recadação de recursos mais que sufici-

entes para seu funcionamento) e a im-

plementação inacabada da própria estra-

tégia de atuação das agências impedi-

ram que o modelo funcionasse plena-

mente. 

Apesar das críticas que sofre há anos, o 

modelo de agência reguladora é o que 

se mostra mais apropriado tanto no Bra-

sil como nos ]outros países com sólidas 

credenciais em administração pública. O 

desafio agora é fortalecer o modelo do 

ponto de vista político, de governança e 

de recursos técnicos, ajustando o que 

for necessário para que a Anatel cumpra 

seu papel de indutor de desenvolvimen-

to no universo digital. 

 

Espaço para avanços 

A Anatel coleciona muitas realizações 

importantes, mas, certamente, há espa-

ço para avanços, tais como: 

 Acompanhamento econômico do 

desempenho do setor. A 

“surpresa’” causada pela recupera-

ção judicial da maior concessionária 

do país poderia ter sido evitada? 

 Fomento à competição.  O que 

foi feito? Quando a regulamentação 

incentivou novos entrantes e coibiu 

exercício de poder de mercado?  

 Foco no consumidor.  Mais do 

que legítima a atuação da Agência  
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fazer uma aposta na construção de 

agências fortes. E o que eu vejo é a 

existência de uma Anatel com recursos 

mínimos e com dificuldade de deslanchar 

como reguladora.” 

O especialista ressalta ainda que é gran-

de defensor das agências e que, subja-

cente às críticas, gostaria de vê-las mais 

valorizadas. 

Excesso de regulação 

Já para outros analistas, como Arthur 

Barrionuevo, professor da Fundação Ge-

túlio Vargas (FGV), o principal problema 

é que a Anatel vive um momento de ex-

cesso de regulação - muitas vezes ana-

crônica.  

“É preciso uma regulação mais leve, sem 

milhões de obrigações para as empre-

sas. É claro que algumas são indiscuti-

velmente necessárias. Mas, no Brasil o 

problema é o excesso de regras. É preci-

so dar incentivos aos investimentos”, co-

menta. 

Coutinho segue a mesma linha e acredi-

ta que fortalecer a Anatel não significa 

torná-la mais punitiva.“Quando você pu-

ne muito, mitiga a credibilidade do regu-

lador. Um bom regulador tem um porre-

te que usa pouco. Se usa o tempo todo, 

perde a credibilidade”, diz. 

Tal como Coutinho, Barrionuevo defende 

que a Anatel precisa de mais autonomia. 

“A agência reguladora, como qualquer 

órgão de Estado, está submetida ao 

Congresso e tem sua autonomia definida 

pela lei. Mas é claro que no nível suble-

gal, de normas, a Anatel deve ter um 

poder ‘legislativo’, porque faz as regras 

de funcionamento do setor, cumprindo a 

lei”, comenta. 

“Acho que, no Brasil, por termos tido 

tantos regimes autoritários, acostuma-

dos a pensar que o Executivo manda em  
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Há, no entanto, uma série de novos de-

safios para dar conta de tais atualiza-

ções. E a Anatel procura se adaptar. Ela 

precisa de definições claras em relação 

às propostas para a sociedade, como 

avalia Diogo Coutinho, professor de di-

reito econômico na Universidade de São 

Paulo (USP).  

“A Anatel, tal como outras agências cria-

das na década de 1990 no Brasil, vive 

uma espécie de dilema existencial”, afir-

ma. “Sinto que, tanto nos governos tu-

canos quanto nos petistas que se suce-

deram, nunca houve real investimento 

institucional no fortalecimento das agên-

cias reguladoras. Seja porque elas foram 

e continuam sendo objetos de barga-

nhas políticas e de colonização por inte-

resses, seja porque são vistas com gran-

de ceticismo em relação às suas tarefas, 

que têm sido esvaziadas”. 

Para Coutinho, a regulação não é pensa-

da por agentes públicos de acordo com 

sua importância. “É preciso considerar a 

escolha original, feita no início dos anos 

1990, de liberalização desses setores”, 

comenta. 

“Parece que compramos esse modelo 

pela metade. Uma vez que tal escolha 

política foi feita, teria sido importante  

Diogo Coutinho, professor de direito econômico da USP 
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tudo, alguns agentes querem limitar a 

atuação das agências”, opina. 

Uma regulação eficiente e bem definida, 

concordam ambos, melhora a economia 

como um todo.  

“A adoção de banda larga seria extrema-

mente importante no desenvolvimento 

econômico e social. Os empregos de 

maior qualidade, agora e no futuro, são 

para pessoas ligadas ao uso da rede, ao 

fluxo de informação”, comenta Barrio-

nuevo. “Um dos grandes problemas que 

se discute hoje é a divisão digital. Pesso-

as sem acesso poderão ganhar menos, 

ter funções menos remuneradas, maio-

res taxas de desemprego etc. É preciso 

ampliar o acesso à internet pela capaci-

tação e pelo uso que esse tipo de tecno-

logia permite”. 

Desafios regulatórios 

A Anatel trava grandes batalhas em di-

versos campos. De um lado, aguarda a 

votação no Senado do Projeto de Lei 

79/2016. O PL atualiza a LGT ao permitir 

a conversão das concessões de telefonia 

fixa para autorizações. De outro, ainda 

tem de lidar com a Oi, em processo de 

recuperação judicial e que acumula dívi-

da de R$ 64,5 bilhões – cujo maior cre-

dor é a Anatel, que aplicou multa de  

R$ 11 bilhões e considera a troca da dí-

vida por investimentos ou seu paga-

mento a longo prazo. 

Tudo acontece em meio a contingencia-

mentos. Em 2016, o orçamento da 

Agência foi de R$ 473,4 milhões. O cli-

ma é tensionado com questionamentos 

constantes do TCU. 

Cleveland Prates, professor de regula-

ção e defesa da concorrência, da FGV, e 

ex- conselheiro do Conselho Administra-

tivo de Defesa Econômica (CADE), sin-

tetiza o impacto do contingenciamento 

no regulador. “Isso afeta diretamente o 

processo de fiscalização. A Agência pas-

sa a não ter equipe suficiente para fisca-

lizações devidas, nem dinheiro para 

contratar estudos necessários para co-

nhecer o mercado”, diz.  

“Na ausência de recursos, não tem di-

nheiro para preparar técnicos e fazer in-

tercâmbio entre agências, nem para 

adotar melhores práticas internacionais. 

Sem uma equipe que consiga executar o 

papel adequadamente, o nível de servi-

ço cai e tem impacto geral na socieda-

de, não só no dia a dia das telecomuni-

cações, mas, principalmente, em termos 

técnicos para as empresas”, conclui. 

Arthur Barrionuevo, professor da FGV 

Cleveland Prates, professor da FGV 



“A Agência propõe regulações extrema-

mente densas. Só agora, nas mais re-

centes, é que vem buscando aborda-

gens mais eficientes, sem tanto ônus 

regulatório para operadoras. Ainda as-

sim a realidade é que, em relação ao 

ambiente competitivo, ela tem sistema-

ticamente falhado”, opina. 

Para Melchior, a Anatel fez uma opção 

normativa consciente de não atacar 

pontos cruciais do processo competitivo.  

“Ao longo dos anos, a Anatel sofreu um 

processo de aparelhamento e politiza-

ção, abraçando a ideia de campeões na-

cionais, como vimos em diversos seg-

mentos. A Oi é um reflexo disso. É um 

caso que mostra, em parte, ausência de 

atuação eficaz da Agência”, comenta. “A 

tônica de toda a LGT é de promover am-

biente competitivo, mas a Anatel insiste 

na noção de grandes players nacionais. 

” 

Cabe à Agência unir demandas da socie-

dade e do mercado para propor decisões 

estratégicas no curto, médio e longo 

prazo, avalia Scorsim. “Quando ela fa-

lha, ou se omite, há impacto na econo-

mia. Vemos isso no caso da Oi, que é 

emblemático. Será que precisava chegar 

a esse ponto?”, questiona. 

“A Anatel é protagonista entre o diálogo 

de instituições como Executivo, Legisla-

tivo, mercado e outros agentes. Ela te-

ria esse papel de unificar, como agência 

de comunicações reguladora e fiscaliza-

dora, pensando no país e no potencial 

de inclusão”.  

 

 

Silvia Melchior 
 

Advogada especialista 
em telecomunicações 

Ericson Scorsim, advogado especializa-

do em direito da comunicação, identifica 

“uma grave crise institucional”.  

“É claro que a Anatel sofre os reflexos 

da conjuntura nacional, mas é preciso 

ter a percepção de que é uma agência 

do Estado e que precisa estar sempre 

acima da crise econômico-fiscal”, diz o 

advogado. 

Na avaliação de Scorsim, o papel da 

instituição precisa ser exercido com 

mais liberdade. Ele destaca que a Ana-

tel – seja pela Constituição, seja pela 

LGT – é uma agência com autonomia 

diante do governo e do mercado, em 

prol da sociedade. Nesse sentido, deve-

ria se tornar protagonista.  

“Poderia propor mais medidas, impulsi-

onar o Legislativo e o Executivo. Em seu 

papel original, ela teria mais autonomia 

para isso”, reflete. 

Incentivos à concorrência 

Nem tudo é culpa da conjuntura, como 

avalia Silvia Melchior, advogada especi-

alizada em telecomunicações. Ela desta-

ca que a Anatel tem feito, durante anos, 

tentativas muito frágeis de melhoria re-

gulatória, principalmente em relação à 

competição. 

Ericson Scorsim, advogado 
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Melchior também enfatiza esse potencial. 

Para ela, no entanto, o problema é pro-

fundo. A falta de articulação da Anatel re-

flete a incongruência entre projetos de te-

lecomunicações e tecnologia da informa-

ção como um todo no Brasil. “Falta uma 

visão de onde se quer chegar. Falta no 

país como um todo, e na transformação 

digital não é exceção. Quando não se tem 

visão do que efetivamente quer e quais 

são as prioridades, não se atinge objetivo 

algum”, argumenta. “Não adianta regular 

tudo e nada ao mesmo tempo. É necessá-

rio foco.” 

Transformação digital 

Apesar das realizações importantes da 

Anatel em suas duas décadas de existên-

cia, ainda existem grandes desafios. 

A transformação digital tem fortes impac-

tos nas telecomunicações. As mudanças 

no comportamento do consumidor fazem 

com que as operadoras tenham de ser 

inovadoras e ágeis para criar plataformas 

de negócios e de operações necessários 

para enfrentar a disrupção dos modelos 

tradicionais. 

A regulação precisa acompanhar essas 

mudanças para não engessar as empresas 

impondo ônus improdutivos. Um regulador 

forte e que acompanhe as novas configu-

rações do mercado é pré-requisito para 

que o Brasil tenha sucesso na economia 

digital nas próximas décadas. 

E, por fim, alguns aspectos que merecem 

a atenção da Agencia, neste momento de 

transformação:  

 Foco no consumidor. O papel da 

Agência é inquestionavelmente im-

portante nesse aspecto. A real neces-

sidade do cliente é o principal refe-

rencial, porém com devida atenção  

 aos parâmetros de custos e valor. 

 Criar obrigações obsoletas, inócuas 

 ou redundantes em relação à atua

 ção de outros órgãos das adminis

 trações públicas não é o caminho. 

 O rol de obrigações impostas às 

 operadoras e ao próprio investimen

 to suportado pela agência em call 

 centers para acolher reclamações 

 devem ser repensados, pois nos 

 dois casos liberariam recursos para 

 usos mais relevantes. 

 Apoio ao investimento. Investir 

em telecom no Brasil é particular-

mente desafiador tendo em vista os 

enormes obstáculos impostos por 

várias instâncias da administração 

pública. A atuação institucional da 

Anatel, ao lado das operadoras, pa-

ra identificar barreiras e negociar 

soluções é fundamental para reduzir 

custos e acelerar investimentos tão 

necessários à inclusão digital. 

 Carga tributária. Por último, se-

ria a atuação da Anatel para ajudar 

a corrigir as graves distorções do 

modelo tributário do setor, que co-

locam em risco o desenvolvimento 

digital do país. A primeira etapa es-

tá na própria Agência, onde persiste 

intenso contencioso relacionado à 

cobrança de fundos setoriais sobre 

serviços de valor agregado. Esse 

problema aumenta a insegurança 

sobre investimentos em novos mo-

delos de negócios digitais e se pro-

paga para outras esferas de tributa-

ção. Ao reunir esforços em torno da 

redução da carga tributária, a Ana-

tel contribuiria decisivamente para 

acelerar investimentos e melhorar a 

qualidade de serviços nos anos à 

frente. 


