
  

 

 

Competição e assimetria regulatória  

 

A competição em telecomunicações no Brasil está evoluindo, até agora, sem 

incentivos regulatórios. As PPP, prestadoras de pequeno porte, segundo a 

nova nomenclatura da Anatel, vêm liderando o crescimento da banda larga fixa 

há 4 anos e, em 2018, responderam por 92% das adições liquidas, com 

acessos predominantemente em fibra óptica. 

 

A chegada de novos players competitivos, ofertando conexões internacionais e 

redes de transporte, permitiram a expansão de serviços e redução de preços, 

abrindo caminhos para as PPP chegarem ao cliente final sem depender da 

contratação de insumos dos grandes grupos. 

 

A combinação de maior oferta de serviços, redes de nova geração, fibra óptica, 

DWDM, FTTH, etc., está alavancando a eficiência e a competitividade das 

PPP. 

   

“As PPP têm as melhores notas em satisfação de clientes” -  Elisa Leonel, 

Superintende de Relações com os Consumidores da Anatel, em 8 de fevereiro 

de 2019. 

 

Quando o novo PGMC reduz obrigações regulatórias relativas à qualidade e 

atenção ao consumidor, não está criando “clientes de segunda categoria”. 

Pelo contrário, as PPP, em qualquer circunstância, enfrentam a competição de 



 

pelo menos um e, frequentemente, de dois grandes grupos e aí a única chance 

de sobreviver no mercado é com diferenciais tangíveis de qualidade e preço. 

Não é necessária a intervenção do regulador. A competição é suficiente para 

assegurar a qualidade dos serviços das PPP. 

 

A competição é um importante atributo de economias sólidas. Criar e manter 

níveis saudáveis de competição é um objetivo importante de política pública e 

regulamentação setorial, que exige atenção constante, pois os riscos de 

concentração e de exercício de poder de mercado estão presentes o tempo 

todo. Estabelecer assimetrias na regulamentação é primordial para assegurar 

isonomia concorrencial, tendo em vista as enormes diferenças de poder 

econômico entre as diversas categorias de prestadores de serviços.  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

TelComp - Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 

Competitivas  

Av. Iraí, 438 - cj 44 a 47 | Moema | São Paulo | SP | CEP 04082-001 | Tel +55 (11) 5533-8399 

 

Nosso endereço de e-mail é: 

editorial@telcomp.org.br 

 

Você recebe este e-mail por ter relacionamento com a TelComp.  
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