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Os TACs e as ameaças de danos concorrenciais 

Os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) são um ótimo instrumento para reter recursos no setor de telecomunicações que de outra forma seriam 
perdidos no caixa central do Governo.  

Como são quantias expressivas, a serem investidas por operadoras com grande poder de mercado, poderão ter consequências danosas para o 
ecossistema competitivo que vem se consolidando no país.  

Este ecossistema, composto por dezenas de operadoras competitivas e milhares de 
provedores regionais, há três anos respondem pela maior parcela de adições de banda larga 
fixa no país, sem contar com qualquer incentivo regulatório. As questões concorrenciais não 
podem ser ignoradas na avaliação dos TACs, pois fazem parte das políticas públicas do setor 
e devem pautar as ações da Anatel. Ignorá-las significa colocar em risco investimentos 
pioneiros já feitos. Será que isto é uma boa política pública para o país? 

Criar a demanda e habituar clientes a utilizar banda larga em alta velocidade, com qualidade 
e preços razoáveis, é o maior desafio para viabilizar investimentos em FTTH em qualquer 
parte do mundo. Entrar em mercados onde já existe base expressiva de cliente 
desenvolvida, e ainda com recursos públicos, é realmente uma vantagem extraordinária e 
contraria o interesse público.  Desta forma, elimina-se o principal fator de risco do 
investimento – que é a incerteza da demanda –, reduz-se os custos de implantação, e afasta-
se a capacidade de investimentos futuros das operadoras competitivas e provedores 
regionais, que com grande espírito empreendedor e recursos próprios, abriram espaço em 
áreas desatendidas. Sem competição, recria-se monopólios. 

Se a proposta atual for concretizada, o Brasil perderá a oportunidade de atender área remotas e carentes de infraestrutura e continuará excluindo 
milhões de pessoas que moram em municípios que não possuem conectividade de rede de transporte com fibra óptica e, portanto, sem possibilidade 
de acessar a Internet com a qualidade que os serviços digitais exigem. 

A regulamentação no Brasil pouco fez pelo fomento à competição. Ao contrário: facilitou grandes fusões e nada se fez para dinamizar o mercado de 
atacado de circuitos, impulsionar o compartilhamento de infraestrutura passiva ou eliminar barreiras ao investimento, como direito de passagem e uso 
de postes. Mesmo enfrentando estes desafios, o ecossistema competitivo vem se firmando no mercado como uma alternativa à dominância dos 
grandes grupos. Os TACs não deveriam ser usados para minar este ciclo virtuoso e fomentar a concentração de mercado. 

Não seria a hora das políticas públicas e da regulamentação atentarem para as questões concorrenciais estratégicas para o país e não somente para os 
interesses de empresas individuais? 
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