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[...] o que se propõe é [...] um Estado 
que não se substitua ao mercado e à 
iniciativa privada, mas que os 
regulamente de forma eficaz e voltada 
para o interesse público. É este o 
espírito das novas agências de 
supervisão e regulamentação, que 
desempenharão um papel fundamental na 
vida pública brasileira, inviabilizando 
os esquemas tradicionais de clientelismo 
e fisiologismo [...]. 
 
Fernando Henrique Cardoso (1998, p. 8-9) 



RESUMO 
 
 
 
O Estado brasileiro, há alguns anos, vem-se afastando da 
produção direta de bens e de serviços considerados essenciais 
à vida social. Nesse processo, merece destaque a atuação de 
uma novidade institucional: as agências reguladoras, entidades 
dotadas de autonomia operacional e financeira. Por outro lado, 
um dos pressupostos teóricos citados pela literatura econômica 
como necessário à comprovação de que a livre concorrência nos 
mercados leva à alocação eficiente de recursos e à satisfação 
dos agentes é a existência de perfeita informação entre 
consumidores e produtores. No mundo fático, porém, os 
produtores e os prestadores de serviços – e não os entes 
estatais reguladores, detêm melhores informações sobre o 
funcionamento dos bens e serviços: são as assimetrias 
informacionais. O conceito de informação assimétrica é uma das 
justificativas de ordem normativa para a adoção, pelos 
governos, de mecanismos de regulação. Este estudo pretende 
averiguar a atuação regulatória numa atividade econômica em 
que a assimetria de informações é o resultado natural da 
adoção de novas tecnologias: o setor de telefonia. Inicia-se 
com a abordagem do difícil percurso da organização dos 
serviços telefônicos no Brasil para só então se buscar, no 
capítulo 2, um conceito para o instituto da regulação. No 
capítulo 3, revela-se a estreita ligação que há, nessa vereda, 
entre a ciência jurídica e a econômica. No capítulo 4, 
verifica-se a aplicabilidade da teoria dos jogos, quando, 
então, passa-se a tratar mais especificamente da teoria do 
agente-principal. No capítulo 5, estuda-se a atuação da Anatel 
num série de casos em que o acesso às informações setoriais 
representa um papel basilar. No capítulo 6, levantam-se os 
principais desafios para a melhoria da estrutura regulatória 
no setor telefônico brasileiro. Por fim, na conclusão, 
apresenta-se uma síntese da problemática tratada.  
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RÉSUMÉ 
 
 
 

L’État brésilien, depuis quelques années, produit de moins en 
moins des biens et des services considerés essentiels à la vie 
sociale. Dans ce processus pratiquement irreversible, on 
vérifie la création d’une innovation institutionelle – des 
autorités régulatrices avec de l’autonomie opérationelle et 
financière. Par contre, l’un des présupposés théoriques 
indiqués par la littérature économique comme nécessaire pour 
que la libre concurrence des marchés puisse conduire à 
l’allocation éfficiente de ressources et à la satisfation des 
agents c’est l’éxistence de l’information parfaite entre les 
consommeurs et les producteurs. Chez les faits, néanmoins, les 
producteurs et les prestataires des services – mais pas les 
entités étatiques - possèdent les meilleures informations sur 
le fonctionnement des biens et des services: ce sont les 
assymétries informationnelles. Le concept d’assymétrie 
informationnelle est devenu une justification d’ordre 
normative pour l’adoption, par les gouvernements, des 
mechanismes de régulation. Cette étude envisage analyser 
l’action régulatoire dans une activité où l’assymetrie 
d’information répresente le résultat logique de l’implantation 
des nouvelles technologies: le sécteur de téléphonie. On 
examine d’abord l’épineux parcours de l’organisation des 
services téléphoniques au Brésil. Ensuite, on arrive, au 
chapître 2, à une notion pour l’institut de la régulation. Au 
chapître suivant, on revèle la liason étroite, dans ce sujet, 
entre le Droit et l’Économie. Au chapître 4, on vérifie 
l’application de la théorie des jeux à cette étude, sous la 
forme du modèle commanditaire-gérant. Au chapître 5, on 
réflechit à l’action de l’Anatel dans plusieurs cas où 
l’assymetrie informationnelle joue un rôle cardinal. Au 6, on 
révèle les principaux défies à l’amériolation de la structure 
régulatoire du secteur téléphonique au Brésil. On finit avec 
une synthèse de la problématique étudiée.  
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INTRODUÇÃO 

 

Até o final da década de 1970, a intervenção do Estado 

brasileiro na ordem econômica foi marcada pelo seu 

protagonismo no fornecimento daqueles bens e serviços 

considerados essenciais à vida social. O Estado assumiu a 

posição de executor de tais atividades, seguindo o exemplo 

europeu, cujo desempenho pressupunha o fornecimento das 

utilidades públicas pelo próprio aparato estatal, ou por 

empresas estatais, “que passavam a monopolizar a atividade 

econômica respectiva” (MARQUES NETO, 2000b, p. 73).  

Lessa (1983, p. 115) põe em destaque a extensão e a 

diversidade dessa atuação ainda na primeira metade da década 

de 1960: 

O setor público no Brasil é o proprietário e empresário 
das atividades de transporte marítimo, fluvial e 
ferroviário, de produção e refino de petróleo e 
combustíveis atômicos. Controla a maior parte do setor 
siderúrgico e caminha a passos largos para se constituir 
no principal produtor de energia elétrica. Intervém 
diretamente nas atividades dos principais setores de 
exportação, e comercializa parcela substancial da 
produção exportável e é, ele mesmo, o principal produtor 
e exportador de minério de ferro. Regula direta e 
indiretamente o mercado cambial. É o regulador direto de 
atividades de extração do subsolo, vias de comunicação e 
canais de radiodifusão, cujo direito de explorar cede, 
mediante concessões, ao setor privado. É isoladamente, o 
maior banqueiro comercial outorgando, aproximadamente, 
35% do crédito ao setor privado, através do Banco do 
Brasil, e a maior parcela do crédito agrícola. Via 
outras agências financeiras especializadas concede o 
total de crédito cooperativo e financiamentos a longo 
prazo. Fixa salários, taxas de juros, aluguéis e preços 
dos principais gêneros de subsistência. Determina os 
preços mínimos para agricultura e começa a construir e 
operar importante sistema de armazenagem e 
comercialização destes bens. Dispõe de todos os 
tradicionais poderes para tributar. Exerce controle 
sobre os fluxos monetários. Produz álcalis e caminhões. 
Participa amplamente da formação interna de capital. 
Regula atividades de seguro, disciplina as cooperativas 
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agrícolas. Realiza toda a comercialização da borracha 
nativa produzida no país. Orienta a composição das 
inversões privadas, intervém no mercado de capitais. 

De alguns anos para cá, tanto em nossas paragens como 

em outras da América Latina e da Europa, assistimos a uma 

significativa mudança nesse panorama, fruto de duas dinâmicas 

próprias, uma interna e outra externa, cuja união tem abalado 

todas as conquistas realizadas até então.  

Os fatores internos têm levado a um novo exame da 

relação Estado/sociedade. Dentre eles temos o ideológico, com 

a denúncia das disfunções do Estado providência nos países 

centrais e com a deriva estatal nos países em desenvolvimento; 

o político, com a chegada ao poder do neoliberalismo; e o 

econômico, com o esgotamento do padrão de financiamento do 

setor público revelado pela crise que se seguiu aos dois 

choques do petróleo, em 1973 e 1979.  

Entrementes, a dinâmica externa, em sua fase de 

“globalização”, tem tornado porosas as fronteiras físicas ou 

simbólicas, que delimitam a esfera de influência de um Estado 

soberano. Os Estados são agora transpassados por fluxos de 

toda ordem, declarando-se incapazes de controlá-los e de 

canalizá-los (CHEVALLIER, 2004, p. 24-28). 

Nesse novo cenário, o poder público despojou-se da 

condição de protagonista para se concentrar nas funções de 

planejamento, regulamentação e fiscalização da iniciativa 

privada, à qual passou a competir a execução de muitas das 



 

 

14
 

atividades consideradas essenciais. Para isso, implementaram-

se os marcos regulatórios de cada uma dessas atividades, 

juntamente com uma inovação institucional para a atuação do 

Estado: agências reguladoras com autonomia operacional e 

financeira.  

Já que trazer os investidores privados foi a solução 

visualizada para aumentar os investimentos sem sacrificar a 

disciplina fiscal, necessitava-se engendrar uma moldura 

regulatória apropriada para atraí-los (PIRES; GOLDSTEIN, 2001, 

p. 4; CASSAGNE, 2004, p. 175). Por outro lado, a constatação 

de que a atividade econômica deve estar no setor privado não 

nos afasta de exigir que essa atividade, sobretudo quando atue 

no espaço público, seja amplamente regulada e fiscalizada: 

[...] é preciso que o Estado esteja aparelhado para 
fiscalizar, porque nada garante que as estradas que são 
exploradas privadamente, ou a telefonia que é explorada 
privadamente, vão ser eficientes ou comprometidas com o 
interesse público (BARROSO, 1997, p. 515). 
 

Concomitante com a reformulação da atuação estatal na 

ordem econômica brasileira, o país ingressava num novo momento 

histórico, naquilo que Castells (1999, p. 87) denominou de 

economia informacional e global: 

É informacional porque a produtividade e a 
competitividade de unidades ou agentes nessa economia 
[...] dependem basicamente de sua capacidade de gerar, 
processar e aplicar de forma eficiente a informação 
baseada em conhecimentos. É global porque as principais 
atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim 
como seus componentes (capital, trabalho, matéria-prima, 
administração, informação, tecnologia e mercados) estão 
organizados em escala global, diretamente ou mediante 
uma rede de conexões entre agentes econômicos. 
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Ora, um dos pressupostos teóricos citados pela 

literatura econômica como necessário à comprovação de que a 

livre concorrência nos mercados leva à alocação eficiente de 

recursos e à satisfação dos agentes é, justamente, a 

existência de perfeita informação por parte de consumidores e 

produtores (SALGADO, 2003, p. 2). No mundo fático, porém, os 

produtores e os prestadores de serviços – e não os entes 

estatais reguladores ou os consumidores – detêm melhores 

informações sobre o funcionamento dos bens e serviços: são as 

assimetrias informacionais.  

O conceito de informação assimétrica é uma das 

justificativas de ordem normativa para a adoção, pelos 

governos, de mecanismos de regulação. Ferraz Júnior (2003), 

tratando do princípio da eficiência inserido no art. 37 da 

nossa Constituição Federal, adverte que o Estado, através das 

novas entidades reguladoras, tem a responsabilidade “de evitar 

as assimetrias de informação que funcionem como um incentivo 

para o comportamento oportunista dos agentes privados, levando 

o mercado a uma disfunção”.  

Mais que um simples argumento teórico, a tarefa de 

informar tornou-se essencial à atuação estatal no presente 

contexto econômico, de modo que, para viabilizar um equilíbrio 

de mercado, sobretudo em um setor de infra-estrutura, é 

imprescindível que o Estado exerça um papel positivo na 

sinalização e no estabelecimento dos padrões mínimos de 

qualidade dos produtos e serviços. 



 

 

16
 

Este estudo pretende contribuir para uma discussão 

acerca das agências reguladoras do Brasil, averiguando sua 

atuação numa atividade econômica constantemente “bombardeada” 

por novos progressos científicos e em que a assimetria de 

informações é o resultado natural da adoção de novas 

tecnologias: o setor de telefonia. Ademais, das agências 

atualmente existentes, a que teve melhor respaldo, numa 

legislação que estabeleceu a política do setor, foi a Anatel 

(Agência Nacional de Telecomunicações).  

A Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) 

determinou um marco regulatório preciso1 e o resultado foi que 

a agência é considerada a que melhor executa suas funções de 

regulamentação e fiscalização (AS AGÊNCIAS..., 2003). Nessa 

senda, remata Xavier (2003 apud CRELIER, 2003): 

[...] a Anatel é um órgão regulador muito elogiado no 
exterior. Os critérios utilizados por ela têm sido 
objetivos e de priorização dos investimentos de longo 
prazo. A regulação do setor de telefonia tem sido 
cumprida desde que foi formulada.  
 

Procuraremos verificar se, verdadeiramente, tem a 

Anatel conseguido cumprir o seu papel de ente regulador, a 

despeito das fortes assimetrias de informação que cercam o 

setor de telefonia brasileiro2. Para tanto, prover-nos-emos de 

um desenvolvimento teórico para um estudo empírico sobre uma 

                                                      
1Ao longo da década de 1990, mais de 150 países adotaram novas legislações 
para o setor de telecomunicações, concomitante com o surgimento de órgãos 
regulatórios (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 1999, p. 5). 

2Justen Filho (2002, p. 327) pontifica ser da essência de um regime 
regulatório a verificação da eficiência da empresa privada que passa a 
fornecer bens de interesse coletivo: “O Estado tem o dever de verificar o 
atingimento por parte do empresário privado dos mais elevados níveis de 
eficiência, assim entendida a relação entre recursos aplicados e vantagens 
para usuários”. 
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realidade específica, que se consubstancia, repetimos, na 

capacidade da Anatel em cumprir os seus objetivos apesar da 

assimetria informacional que viceja no setor.  

Objetivando encontrar um respaldo teórico para balizar 

a avaliação pretendida, adentraremos na teoria do agente-

principal, instrumental que, junto com a teoria dos jogos, 

fornecer-nos-á um modelo no qual a assimetria de informação 

desempenha um papel basilar. É importante registrar que tal 

instrumental amolda-se com perfeição ao modelo regulatório 

brasileiro no setor de telefonia: o órgão regulador assume a 

forma de principal e as firmas reguladas, a de agentes.  

Dado que as empresas de telefonia conhecem mais que o 

regulador sobre as condições de operação e planejamento, o 

principal procura estabelecer incentivos de modo que as ações 

dos agentes contribuam ao máximo para satisfazer seus 

objetivos. Ademais, a analogia entre a agência (principal) e 

as firmas reguladas (agentes) já vem sendo utilizada de 

maneira eficiente por diversos autores de escol como Vickers e 

Yarrow (1991), Santana (1995) e Andrade (2000). 

O estudo do novo marco regulatório dos serviços de 

telefonia agora privatizados, das modalidades de intervenção 

estatal no campo econômico como fruto da própria evolução do 

Estado, e da avaliação das estruturas consideradas apresentou 

inúmeras dificuldades, a começar pela sua natureza 

multidisciplinar, exigindo incursões em outros campos do saber 
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humano, em especial na Economia3 e na Ciência Política. Será, 

assim, freqüente o recurso a esses saberes, de preferência nas 

suas fontes originais, na busca de um diálogo constante e 

enriquecedor do discurso jurídico com as demais ciências 

sociais. 

Observamos, ainda, que o Direito Administrativo 

Econômico, no qual a nossa temática está incluída, apresenta-

se como um direito ainda não codificado, fazendo-se presente 

na nossa Constituição Federal, em leis esparsas e na 

legislação infralegal, como decretos, resoluções e portarias. 

Por outro lado, a instituição e a evolução do modelo 

regulatório da telefonia brasileira vêm se efetivando por 

intermédio de medidas jurídico-econômicas que os meios de 

comunicação divulgam perante a opinião pública.  

Tal fato não acontece com outros tipos de legislação, 

cuja discussão e divulgação permanecem restritas ao 

profissional do Direito. Daí que o caráter de atualidade do 

Direito Administrativo Econômico obriga o profissional da área 

a perscrutar a imprensa diária ou periódica, os relatórios 

                                                      
3Bianchi (2001, p. 201, tradução e grifos nossos) discorre nesse sentido ao 
tratar do cenário argentino após as privatizações da década passada: 
“Entre todas as criaturas que surgiram ou foram renovadas com a reforma do 
Estado em 1989, os entes reguladores têm sido o que mais interesse prático 
e teórico despertaram. Não é para menos, certamente, caso tomemos em 
consideração que os serviços públicos nacionais mais importantes – 
fornecimento de água, comunicações, energia elétrica, gás e transporte 
aéreo e terrestre – estão regulados cada um deles por um ente específico. 
Tal fato outorgou-lhes um papel de protagonistas nos estudos de direito 
administrativo, a partir do desenvolvimento de um novo ramo, usualmente 
denominado ‘direito da regulação’, bastante ligado à ciência econômica.” 
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econômicos e outras pesquisas, compilações estatísticas e 

publicações do governo4. 

Cumpre-nos, por último, alertar que o enfoque jurídico-

institucional desenhado no presente trabalho acerca do setor 

de telefonia brasileiro, em suas modalidades fixa e celular, 

representou uma demarcação dentro do segmento maior das 

telecomunicações5 brasileiras, mas, por outro lado, 

possibilitou uma abordagem sem descontinuidades históricas. 

A partir da delimitação do tema e da definição das 

metas a serem realizadas pela investigação científica, 

ressaltamos que o presente estudo será estruturado em seis 

capítulos.  

Tendo como pressuposto que a história se impõe sempre 

como uma das mais poderosas forças de explicação do presente, 

trataremos, no Capítulo 1, do claudicante e difícil percurso 

da organização dos serviços telefônicos no Brasil. Planeamos 

uma passagem pelos seus diferentes períodos, evidenciando suas 

peculiaridades legais, políticas e econômicas, e seus reflexos 

sobre o momento seguinte. Tal análise é necessária para 

compreender todo o recente processo de privatização e abertura 

de mercado a que se submeteu o setor a partir da 

flexibilização do monopólio estatal com a Emenda 

Constitucional nº 8/95. 

                                                      
4Igual posicionamento apresenta Buitoni (2003, p. 15).  
5Para o art. 60, § 1º, da LGT: “Telecomunicação é a transmissão, emissão ou 
recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro 
processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, 
imagens, sons ou informações de qualquer natureza”.  
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Dado que a nossa problemática está inserida na questão 

maior da regulação estatal no domínio econômico, buscaremos, 

no Capítulo 2, um conceito para o instituto da regulação.  

Seguidamente trataremos, no Capítulo 3, da estreita 

ligação que há, nessa vereda, entre a ciência jurídica e a 

econômica. É a Economia que vai nos mostrar a regulação como 

forma de suprir as falhas ou deficiências de mercado, quando 

então focalizaremos o caso de informação assimétrica. 

Necessário, aqui, o exame de uma série de obras doutrinárias 

nacionais e estrangeiras, o qual objetiva destacar tanto a 

natureza jurídica da atividade de telefonia como sua 

peculiaridade técnica e econômica. 

No capítulo 4, descreveremos a aplicabilidade da teoria 

dos jogos ao presente estudo, quando então passaremos a tratar 

mais especificamente da teoria do agente-principal.  

Elaboraremos, a título ilustrativo, um modelo em que há a 

interação entre um ente regulador e uma empresa privada na 

prestação de um serviço de telefonia sob diferentes níveis 

informacionais. 

Estudaremos, no capítulo 5, as decisões tomadas pela 

Anatel numa série de casos coletados ao longo dos anos de 2003 

e 2004, em que o acesso às informações setoriais representaram 

um papel basilar. 

Examinaremos, no capítulo 6, com lastro nos casos 

levantados no capítulo anterior, os principais desafios à 
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melhoria da estrutura regulatória existente para fazer frente 

à forte assimetria informacional em desfavor da Anatel. 

Finalmente, na conclusão, apresentaremos uma síntese da 

problemática tratada. 
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1 AS CAMBIANTES RELAÇÕES ENTRE O ESTADO BRASILEIRO E O SETOR 

DE TELEFONIA 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
No final do ano de 2004, a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) anunciou a marca de mais de 100 

milhões de linhas telefônicas em operação no Brasil: 65 

milhões utilizando a tecnologia celular e 42 milhões, a 

tecnologia fixa (MAZZA, 2005). Foram investidos, para a 

expansão da rede, mais de 80 bilhões de reais, desde o fim da 

década passada até o presente (DIAS, 2004; COSTA, 2002).  

Antecipadamente, cumpriram as empresas de telefonia fixa 

as metas de atendimento fixadas pela Anatel, gerando-se um 

estoque de 10 milhões de linhas excedentes. Ainda assim, o 

cenário para o setor promete: as operadoras do serviço fixo 

estão focando no mercado corporativo; aplicações cada vez mais 

complexas demandam o aumento contínuo de banda; e serviços 

inteligentes são implementados para atender exigências 

crescentes do usuário, como o emprego da tecnologia sem fio 

(WI-FI) e nova onda da triple play6 (OLIVEIRA; CARVALHO, 2003). 

Para a telefonia móvel, aposta-se, ainda, num crescimento de 

30% na base de clientes em 2006, enquanto o celular vai se 

                                                      
6Tecnologia que permite às operadoras de telefonia, além de transmissão de 
voz e dados, oferecer serviços de conteúdo de vídeo e uma programação 
concorrente à das TVs a cabo, por meio de uma conexão banda larga (ABDO, 
2005). 
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tornando a principal ferramenta de integração do consumidor às 

suas necessidades transacionais.  

Não era essa a realidade num passado ainda recente: em 

1998, havia 17 milhões de brasileiros esperando na fila por um 

telefone fixo e outros 7 milhões à espera de um celular. Dos 

telefones residenciais existentes naquele ano, 22 milhões de 

terminais, 81% ficavam nas mãos dos 16% mais ricos, enquanto 

os 57% mais pobres detinham 2% das linhas.  

A média de linhas telefônicas na classe A era de duas 

por família, enquanto na classe D havia apenas uma linha para 

cada cem famílias (POR QUE..., 1998). Registre-se que O 

investimento médio anual no setor durante os anos 1991-1997 

mal alcançou a cifra dos três bilhões de reais, o suficiente 

apenas para manter a rede existente (PATURY; FERREIRA, 1997). 

Nesse entreato, ocorreram mudanças substanciais no 

mundo jurídico. A Emenda Constitucional nº 08, de 15 de agosto 

de 1995, pôs fim ao monopólio estatal na prestação dos 

serviços de telecomunicações e remeteu ao Congresso Nacional a 

incumbência de votar uma nova legislação para o setor, em 

substituição ao já envelhecido Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CBT), de 1962. Entrementes, surgiu a Lei 

Mínima, Lei nº 9.295/96, que permitiu a concessão a empresas 

privadas do serviço móvel celular.  

Em 16 de julho de 1997, foi promulgada a Lei Geral de 

Telecomunicações (LGT), Lei nº 9.472/97, considerada o grande 

marco jurídico dessa nova fase, porquanto determinou que o 
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Estado brasileiro deixaria de ser o provedor dos serviços de 

telecomunicações, passando a regulá-los, com a criação de uma 

nova estrutura de atuação governamental, a Anatel. Dessa 

forma, a LGT rompeu com os modelos jurídicos anteriores, 

mudando conceitos até então vigentes e criando uma nova 

estrutura de mercado (SUNDFELD, 2000b, p. 149). 

Esboçamos, neste capítulo, um panorama que abordará a 

introdução da telefonia no Brasil, a sua consolidação nas 

décadas de 1960 e 1970, bem como sua posterior estagnação nos 

anos que se seguiram, e a revolução implementada a partir da 

segunda metade dos anos 90.   

Por último, traçamos um perfil do Estado que se 

delineou no setor de telefonia com a mudança de sua atuação na 

ordem econômica. Parodiando ORTIZ (1993, p. 54), constatamos, 

aqui, que a redução do papel do Estado produtor e financiador 

foi compensada com um aumento, um novo sentido e uma maior 

eficácia da sua função reguladora. 

 

1.2 A IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA NUMA ECONOMIA AGRÁRIO-

EXPORTADORA 

  

Ao longo do Império7 e durante o primeiro período 

republicano, que se estendeu até o ano de 1930, o Estado 

                                                      
7Nas palavras de Scantimburgo (1996, p. 45): “Um liberal ortodoxo 
consideraria a política fiscal do Império distante da doutrina, mas 
tínhamos de promover o desenvolvimento, e a via pela qual o conseguiríamos 
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brasileiro não interveio de forma acentuada na economia. Sua 

maior preocupação encontrar novas fontes de receitas, atuando, 

algumas vezes, no comércio exterior com políticas mais ou 

menos protecionistas. 

Com exceção de sua participação no Banco do Brasil - 

instituição que passou a desempenhar um papel híbrido entre 

banco comercial e emissor -, nas Caixas Econômicas e na 

nacionalização gradativa das estradas de ferro, o governo 

central não se envolveu diretamente em nenhuma outra atividade 

econômica (BAER, 1980, p. 388-389).  

À semelhança das demais economias latino-americanas, a 

brasileira era tipicamente primário-exportadora, com todo o 

seu dinamismo dependente não da atuação governamental, mas da 

demanda pelos seus produtos exportados, sendo bastante 

vulnerável às crises dos países compradores, como também às 

variações nos preços internacionais desses produtos (TAVARES, 

1972, p. 59). 

Foi nesse ambiente que, em 1877, os serviços 

telefônicos começaram a ser instalados no Brasil. Dois anos 

depois, foi concedida a primeira autorização para a exploração 

privada da telefonia nas cidades de Rio de Janeiro e Niterói 

(BRITO, 1976, p. 29). No entanto, essa exploração comercial 

                                                                                                                                                                      
seria alguma participação fiscal do Estado no favorecimento dos portadores 
de capitais. Se o liberalismo puro nunca existiu, nos tempos áureos de sua 
grandeza, no século XIX, não seria no Brasil, onde o mercantilismo 
mergulhara raízes profundas durante o período colonial, que o teríamos 
impoluto. Mas, podemos afirmar que o liberalismo tinha predominância sobre 
o protecionismo”. 
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somente se efetivou em 1881, com a instalação da Telephone 

Company of Brazil (MARTINS, 1999, p. 21).  

Em 1881, o governo central passou a deter a competência 

exclusiva para decidir sobre a outorga desses serviços, com 

esteio no Decreto nº 8.935/1883. Do Rio de Janeiro, a novidade 

logo se espalhou para São Paulo, Campinas, Florianópolis, Ouro 

Preto, Curitiba e Fortaleza (ANATEL, (ca. 2000)).  

O monopólio da União foi quebrado com a Constituição de 

1891, que previa, em seu art. 9º, § 4º, o direito de os 

estados explorarem linhas telegráficas e, por extensão, linhas 

telefônicas, entre os diversos pontos de seus territórios, 

entre estes e os de outros estados que não estivessem servidos 

por serviços federais. A partir daí, ficou difícil controlar o 

número de operadoras, os padrões técnicos utilizados, os 

equipamentos instalados e as políticas tarifárias 

implementadas.  

Ao se permitir, em 1911, que os estados competissem com 

os serviços que estavam sob a tutela federal, a situação 

tornou-se “babélica”. Não foi por acaso que o Decreto nº 

3.296/1917 modificou a disposição constitucional de 1891: a 

concessão de serviços telegráficos e telefônicos a empresas 

privadas, nacionais e estrangeiras, voltava à competência 

exclusiva da União.  

Quatro anos depois, o Decreto nº. 4.262/1921 veio 

restringir a exploração desses serviços às empresas nacionais. 
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Vemos, então, que o modelo de exploração dos serviços de 

telefonia no Brasil foi marcado, ab initio, por uma confusão 

normativa, já que o ordenamento jurídico ora permitia, ora 

não, a exploração por empresas privadas estrangeiras, e ora a 

União detinha, ora não, a competência exclusiva para autorizá-

las (FIORATI, 2004, p. 127).  

 

1.3 A CONSOLIDAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS E O ESTADO BURGUÊS 

 

A crise da superprodução de café em 1929, a Grande 

Depressão nos países capitalistas centrais e a Revolução de 

outubro de 1930 no Brasil produziram mudanças institucionais 

profundas na condução das políticas governamentais. Seguindo 

os passos de Oliveira (1981, p. 14), podemos dizer que a 

Revolução de 1930 representou “[...] o fim da hegemonia 

agrário-exportadora e o início da predominância da estrutura 

produtiva de base urbano-industrial”.  

Nos anos seguintes ao movimento revolucionário, houve 

uma modificação nas funções e na própria estrutura do Estado 

brasileiro, criando-se condições para o desenvolvimento, nas 

palavras de Ianni (1986, p. 25), do “Estado burguês”, que 

implicou uma derrota, mas não uma liquidação, do “Estado 

oligárquico”.  
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Ao longo da década de 1930, o governo central assumiu o 

Programa do Café, que estava nas mãos das administrações 

estaduais; implantou uma política cambial favorável às 

exportações; expandiu a sua atuação em diversos setores 

produtivos mediante a criação de autarquias; implantou o 

Código de Água, que lhe autorizava fixar taxas de consumo de 

eletricidade; criou a Carteira de Crédito Agrícola e 

Industrial do Banco do Brasil e o Conselho Federal de Comércio 

Exterior; bem como estatizou o Lloyd brasileiro, principal 

companhia de navegação do país8. 

Impende prenotar, aqui, que as relações entre o Estado 

brasileiro e a economia não foram alteradas de modo completo e 

abruptamente após a Revolução de 1930. Observamos, todavia,  

nesse período, um movimento contínuo e sistemático da 

participação do setor público na condução da economia no país, 

malgrado as ambigüidades e lutas ideológicas de governantes e 

empresários (IANNI, 1986, p. 56). 

No que concerne ao poder de outorga dos serviços de 

telefonia, o Estado centralizador que se delineou deu à União 

a exclusividade na sua prestação. A Constituição de 1934, em 

seu art. 5º, VIII, manteve, então, a capacidade exclusiva da 

União em explorar as concessões dos serviços de telefonia, mas 

previu, no § 2º do mesmo artigo, que os estados poderiam 

explorar tais serviços para suas finalidades administrativas.  

                                                      
8Para uma discussão mais detalhada desse período, ver Venâncio Filho (1968, 
p. 358-366). 
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Por sua vez, a Constituição de 1937, art. 15, b, 

admitiu a possibilidade de os estados legislarem sobre 

telecomunicações para atender as peculiaridades locais. O 

resultado foi que, mais uma vez, houve uma multiplicação 

desordenada dos serviços telefônicos (MARTINS, 1999, p. 25). 

No período da II Guerra Mundial (1939-1945), várias 

empresas governamentais foram criadas, a maioria por questões 

de segurança nacional. Imbuída desse espírito, e consciente da 

importância crescente das telecomunicações para a 

industrialização do país9, a Constituição de 1946 concedeu, em 

seu art. 5º, XII, disponibilidade exclusiva à União para a 

concessão dos serviços telefônicos interestaduais e 

internacionais.  

Aos estados ficou reservada, por exclusão, a 

competência para exploração e outorga dos serviços telefônicos 

em âmbito estadual e municipal. Também aqui não se atentou 

para o crescimento sem controle do número de operadores de 

telefonia no país (FIORATI, 2004, p. 127).  

Alguns setores da sociedade passaram a ter consciência 

de tais problemas e assim, em 1947, começou a ser discutida 

                                                      
9Consoante Furtado (2000, p. 176) : “[...] apesar da importância crescente 
que o setor de telecomunicações vinha assumindo no país, não houve uma 
política nesse período destinada a fomentá-lo.  No governo de Eurico 
Gaspar Dutra (1946-51) foi implementado o Plano SALTE, que se constituiu 
em um conjunto de programas econômicos e sociais distribuídos em quatro 
grande setores – saúde (S), alimentação (AL), transportes (T) e energia 
(E), deixando de fora os serviços de telefonia”.  
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uma codificação para o setor: o projeto do Código Brasileiro 

de Telecomunicações (CBT)10. 

Enquanto o projeto era maturado no Congresso Nacional, 

o país atravessava os anos 50, em que uma sucessão de medidas 

de política econômica buscou modificar a estrutura econômica 

nacional (LESSA, 1983, p. 20). Assim foi criado, em 1952, o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), para o 

fornecimento de créditos a longo prazo; em 1953, a Petrobras 

finalmente saiu do papel e Juscelino Kubtischek (1956-1960) 

implementou seu auspicioso Plano de Metas, cujo principal 

objetivo era estabelecer as bases de uma economia industrial 

madura, com investimentos estatais em infra-estrutura 

(transporte e energia), estímulo à produção de bens 

intermediários (aço, carvão) e incentivos à introdução de 

setores de consumo duráveis de bens de capital (VASCONCELLOS, 

1999, p. 238-239).   

Segundo Lessa (1983, p. 27, 115) o Plano de Metas 

consistiu “[...] na mais sólida decisão consciente em prol da 

industrialização do país”, através da ampliação quantitativa e 

da mudança qualitativa da sua presença na ordem econômica e 

“da ordem institucional decorrente do alargamento horizontal e 

vertical de suas funções”. 

                                                      
10Cf. Martins (1999,p. 27): “[...] tendo ingressado no Congresso Nacional 
como projeto de Lei para um Código Nacional de Radiodifusão, por pressão 
das entidades de classe representativas dos radiodifusores brasileiros, 
incorporou em 1957 os demais serviços de telecomunicações”.  
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Em 1962, foi finalmente sancionado o Código Brasileiro 

de Telecomunicações, na forma da Lei nº 4.117/62, 

regulamentada pelo Decreto nº 52.026/63. Por essa época, 

havia, no país, mais de 1.200 entidades fornecedoras de 

serviços de telefonia11, dentre elas prefeituras, governos 

estaduais, empresas privadas e cooperativas, estando o mercado 

dominado por algumas multinacionais estrangeiras.  

A Companhia Telefônica Brasileira (CTB), a Companhia 

Telefônica Brasileira de Minas Gerais e a Companhia Telefônica 

Brasileira do Espírito Santo, todas pertencentes à Canadian 

Tractions Light and Power Company, controlovam 62% dos 

telefones instalados no país, numa área que abrangia 45% da 

população brasileira.  

A Companhia Telefônica Nacional, pertencente à norte-

americana International Telegraph and Telephone – IT&T, 

explorava o serviço em alguns estados do Nordeste, no Rio 

Grande do Sul e no Paraná. Nesse ínterim, as ligações entre as 

regiões do país e as internacionais eram completadas pela 

inglesa Western Telegraph, pelas norte-americanas Radional e 

Radiobrás e pela italiana Italcable (NOVAES, 2000, p. 148; 

VIANNA, 1993, p. 41-42; ANATEL, (ca. 2000)). 

O grande número de entidades que operavam sob os mais 

diferentes padrões tecnológicos e as dificuldades de 

coordenação entre os diversos estados e a União ocasionaram 

                                                      
11Número levantado pelo Ministério das Comunicações em 1996 (ANATEL, 1996a). 
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grandes problemas de interconexão entre as redes: algumas 

cidades ficavam isoladas, impossibilitadas de se comunicarem 

com regiões fora da área de atuação de sua companhia 

telefônica.  

Não havia, tampouco, uma política tarifária aplicável 

uniformemente em todas as localidades, o que fazia com que 

surgissem dificuldades na cobrança das ligações interurbanas 

com a imposição de diferentes tarifas aos usuários. Registre-

se que, com 1,3 milhão de telefones para uma população de 74 

milhões de habitantes, a teledensidade no Brasil, em 1962, 

restringia-se a 1,7 telefone por 100 habitantes, 

acrescentando-se a isso o fato de que a maioria das linhas 

telefônicas estava situada nas grandes capitais do Sudeste do 

país (MARTINS, 1999, p. 26). 

Consciente de todos esses problemas pelos quais o 

sistema de telefonia estava passando, o legislador buscou, com 

o Código de 1962, estruturá-lo completamente, de modo a 

permitir que o Poder Executivo federal centralizasse a sua 

organização. Estabeleceu regras mais precisas para viabilizar 

a fiscalização das empresas privadas e do processo de 

concessão dos serviços; assentou uma política tarifária 

nacional; buscou a uniformização da infra-estrutura instalada; 

e permitiu que a União atuasse diretamente como exploradora do 

serviço (MARTINS, 1999, p. 30).  
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Uma análise do Código permite destacar várias mudanças: 

i)atribuiu à União a competência exclusiva para explorar e 

manter, diretamente, os serviços de telefonia, podendo sua 

exploração ser feita, quando não executada diretamente, por 

concessão, autorização e permissão (arts. 10, 30, 31, 32 e 

33)12; ii) classificou os diversos serviços de telecomunicações 

quanto ao âmbito e à finalidade (arts. 5º e 6º); iii) 

instituiu o Conselho Nacional de Telecomunicações (Contel)13 em 

seu art. 15; iv) autorizou a União a constituir uma empresa 

pública para explorar, de forma exclusiva, os serviços de 

telecomunicações interestaduais: a Embratel (art. 30, § 1º); 

v) criou o Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT) destinado 

à ampliação do Sistema Nacional de Telecomunicações (art. 51). 

O período de implantação e consolidação do Código 

Brasileiro de Telecomunicações foi marcado por profundas 

                                                      
12Apesar de seu art. 34, § 2º, dar preferência às pessoas jurídicas de 
direito público interno na prestação indireta dessas atividades, não se 
impediu o seu fornecimento por entidades privadas. 

13“O Contel, absorvido posteriormente, em 1967, pelo Ministério das 
Comunicações, serviu a uma importante função, pois havia a necessidade de 
um órgão que estabelecesse as regras do setor em um ambiente onde operavam 
centenas de companhias privadas e estatais. Entre as atribuições do Contel 
destacavam-se: a) aprovar o valor das tarifas a serem cobradas pelas 
empresas; b) estabelecer as normas, fixar critérios e taxas para 
redistribuição de tarifas nos casos de tráfego mútuo entre empresas de 
telecomunicações; c)opinar sobre a outorga, cassação ou renovação de 
concessões; e d) estabelecer normas técnicas padronizadas que garantissem 
a eficiente integração dos serviços no sistema nacional de 
telecomunicações. No que tange às tarifas, o critério adotado estabelecia 
que o seu valor era fixado de modo a permitir a cobertura das despesas de 
custeio e prover uma justa remuneração do capital. Este critério acabou 
levando: a) ao estabelecimento de subsídios cruzados dos serviços de longa 
distância nacional e internacional para o serviço local; e b) a uma 
repartição de receita entre a Embratel e as operadoras locais baseada em 
outros critérios que não os da eficiência econômica. A importância de um 
órgão regulador foi decrescendo à medida que os serviços de 
telecomunicações foram sendo incorporados pelo Estado, e não foi por menos 
que o governo Collor extinguiu o Contel sem maiores conseqüências” 
(NOVAES, 2000, p. 149). 
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alterações políticas, econômicas e sociais. Após um intenso 

crescimento econômico no governo de Juscelino Kubtischek, a 

economia brasileira entrou em uma fase de retração. Enquanto a 

taxa de crescimento do produto real caía ano a ano, a inflação 

subia, alcançando 91,9% em 1964.  

Com a chegada ao poder dos militares pelo golpe de 

março de 1964, o país foi lentamente trocando o modelo de 

substituição de importações por um modelo de crescimento 

econômico associado, o que acentuou a interdependência 

política e econômica aos centros de decisões do sistema 

capitalista (FIECHTER, 1972). 

Num ambiente dominado pela ideologia da integração e da 

segurança nacionais, o sistema telefônico brasileiro recebeu 

um impulso efetivo. Tanto assim que, em setembro de 1965, 

poucos meses após a entrada em funcionamento da Embratel, 

todas as capitais do país e suas principais cidades já estavam 

interligadas.  

Em 1966, adquiriu a Embratel as ações que a Canadian 

Tractions Light and Power Company detinha na Companhia 

Telefônica Brasileira, que dominava o tráfego local de 

telefonia no Sudeste do país, passando, em 1973, após 

expirarem os prazos de concessão da Western Telegraph, 

Radional e Italcable, a explorar sozinha os serviços 

internacionais (MARTINS, 1999, p. 31). 
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Nesse rumo, em 1967, a nova Constituição brasileira, em 

seu art. 8º, XV, a, atribuiu à União a competência para  a 

exploração direta, ou mediante autorização ou concessão, dos 

serviços de telecomunicações14. Ainda nesse ano, o Decreto-Lei 

nº 200/67 criou o Ministério das Comunicações em seu art. 35, 

atribuindo-lhe os serviços de telecomunicações.  

 De 1969 a 1974, entrou em execução no país o Primeiro 

Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND). Procurando o 

crescimento econômico e a recolocação do Brasil nos trilhos do 

desenvolvimento sustentado, o plano apresentava, como uma de 

suas principais fontes de crescimento, a retomada da inversão 

estatal nos setores de infra-estrutura, que se tornou possível 

graças aos recursos advindos da reforma fiscal, de novos 

mecanismos de endividamento interno e do amplo acesso à 

poupança externa (CRUZ, 1984). Foi, então, criada, pela Lei 

nº. 5.792/72, a Telebras, uma empresa holding estatal que foi 

absorvendo pouco a pouco as empresas prestadores de serviços 

de telefonia cujas concessões iam expirando (LEHFELD, 2003, p. 

13).  

A Embratel e a Telebras desempenharam um papel 

fundamental na padronização, na unificação e no 

estabelecimento de uma amplo sistema telefônico em todo o 

território nacional. Conseguindo unificar toda a rede, antes 

explorada por centenas de entidades públicas e privadas, a 

                                                      
14Um pouco antes, o Decreto-Lei nº 162/67 já havia transferido o poder de 
outorga de todos os serviços de telecomunicações para a União. 
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União conseguiu auferir as economias de escala próprias de um 

monopólio natural15.  

Os terminais telefônicos instalados tiveram um aumento 

de mais de 500% num período de 20 anos, posicionando o país 

entre os detentores das maiores redes de telefonia mundial 

(LEHFELD, 2003, p. 15). Por outro lado, ao representar 

sozinhas, a Embratel e a Telebras, um significativo setor da 

economia nacional, ficou mais fácil a captação de recursos, 

tanto no mercado interno quanto no internacional (NOVAES, 

2000, p. 150).  

 

1.4 A CRISE DO MODELO INTERVENCIONISTA ESTATAL 

 

Tudo parecia encaminhar-se muito bem até que, no final 

dos anos 7016, o Brasil sofreu profundamente as conseqüências 

do segundo choque do petróleo e do aumento das taxas de juros 

internacionais.  

O início da década seguinte foi marcado pela 

necessidade de um ajuste profundo nas contas externas, pois o 

                                                      
15“Por força dos arts. 7º e 10 do CBT, o fundamento econômico do monopólio 
estatal decorreu da raridade dos meios e das economias de escala, e foi 
institucionalizado na forma do Sistema Nacional de Telecomunicações, que 
compreendia os meios – troncos e redes contínuos – através dos quais se 
executavam os serviços. Tais meios eram de utilização compulsória e 
mantidos e explorados pela União, através da Empresa Brasileira de 
Telecomunicações (‘Embratel’), constituída inicialmente como empresa 
pública e posteriormente transformada em sociedade de economia mista” 
(XAVIER, 2003, p. 27). 

16“Em 1981/1989 o PIB ‘per capita’ subiu 0,3% ao ano, o déficit público 
operacional ficou na média em 5,1% do PIB, a inflação aumentou de 95% para 
1783% (IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas) e os investimentos caíram de 21% 
do PIB em 1980/1982 para 17,1% do PIB em 1987/89, enquanto entravam no 
país raríssimos investimentos estrangeiros diretos”(PINHEIRO, 2003, p. 3). 
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financiamento do grande déficit nas contas correntes do Brasil 

foi interrompido após a moratória do México em 1982.  

Enquanto na primeira metade da década de 1980 o país 

teve por meta a geração de grandes superávits comerciais, 

instrumentalizados por fortes desvalorizações cambiais, na 

segunda metade, ao se diminuir a pressão sobre as contas 

externas, os políticos voltaram a atenção para a estabilização 

de preços. A inflação, que se havia elevado nos anos 70, fugiu 

ao controle na segunda metade do decênio subseqüente, 

alimentada por um expansivo déficit público e por sofisticados 

mecanismos de indexação17. 

 Nesse entreato, a política econômica tentou controlar 

a demanda interna, com diferentes graus de sucesso, para obter 

equilíbrio externo e, posteriormente, interno. As intervenções 

diretas nos preços também foram um componente habitual da 

política econômica, inicialmente com o intuito de aumentar a 

competitividade dos produtores domésticos e, a partir de 1985, 

na tentativa de combater a inflação (PINHEIRO; GIAMBIGI, 2000, 

p. 18). Nos dois casos, recorreu-se às empresas estatais para 

alcançar objetivos macroeconômicos.  

No início da década de 80, o governo central, por meio 

das empresas estatais, contraiu grandes empréstimos no 

exterior, o que fez com que a dívida dessas empresas 

                                                      
17O Plano Cruzado procurou controlá-la mediante congelamento de preços, mas 
fracassou em pouco tempo devido à permanência do enorme déficit público, 
ao aumento excessivo da base monetária e a uma queda de 8% na produção 
agrícola. Outros congelamentos de preços, em 1987 e 1989, não tiveram 
melhor sorte, pois os fundamentos econômicos continuaram a se deteriorar. 
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aumentasse consideravelmente com a maxidesvalorização de 1983. 

Nesse ínterim, o preço dos bens e dos serviços das estatais 

foi artificialmente reduzido, primeiramente para aumentar a 

competitividade nas exportações e, depois, para diminuir o 

impacto nos índices inflacionários.  

Anote-se que, com o fulcro de reduzir a demanda 

interna, houve uma queda do investimento nas empresas 

estatais, que diminuiu em quase um terço (1,5% do PIB) entre 

1980/82 e 1987/89. A utilização das estatais como instrumento 

de política macroeconômica contribuiu sensivelmente para a 

deterioração da administração dessas empresas18 e prejudicou 

grandemente a qualidade de sua produção (WERNECK, 1993). 

Ressaltamos, ainda, que a Constituição de 1988, ao 

contrário de cobrar das empresas estatais maior eficácia no 

cumprimento de suas tarefas, proporcionando-lhes os recursos 

devidos, estatuiu um maior controle sobre elas, impondo-lhes 

restrições adicionais na sua forma de gestão, o que dificultou 

sobremaneira uma atuação empresarial competente em mercados 

cada vez mais exigentes.  

A Carta de 1988 ainda submeteu as estatais a longos 

processos licitatórios para a aquisição de bens e serviços, 

restringiu-lhes a gestão de pessoal ao limitar salários e 

exigir concursos públicos, impossibilitou a constituição de 

subsidiárias ou participação acionária em outra empresa sem 

                                                      
18Outro grande fator que concorreu para isso foi o aumento da interferência 
política. 
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prévia aprovação legislativa e sujeitou ao Congresso Nacional 

a aprovação do seu orçamento de investimentos (FIORATI, 2004, 

p. 141).  

Assim, verifica-se que a Constituição de 1988 consagrou 

a política governamental de favorecimento à estabilização da 

economia ao impor, mais uma vez, às empresas estatais 

restrições para contenção do déficit público, redução do 

endividamento global e controle do processo inflacionário. 

 

1.5 O COLAPSO DE UM MODELO 

1.5.1 A flexibilização do monopólio estatal 

 

Chegamos em 1995 com um setor estatal endividado e com 

sérios problemas estruturais. O setor de telefonia já passava 

por profundas mudanças tecnológicas em todo o mundo e havia 

uma crescente demanda às operadoras pela oferta de serviços 

ágeis e avançados, o que exigiria vultosos investimentos da 

Telebras e da Embratel, impossíveis de serem obtidos, devido 

ao comprometimento de toda a esfera pública com a política 

fiscal contracionista: 

Particularmente após a queda brutal dos investimentos na 
década de 1980, os setores de infra-estrutura 
necessitavam seriamente de uma expansão na capacidade 
instalada, a qual estava além do alcance do setor 
público, devido à crise fiscal, a qual não somente 
reduziu as transferências de capital para as empresas 
estatais como também impôs fortes restrições na sua 
capacidade de investimento, até mesmo quando teria sido 
possível levantar recursos no mercado. Trazer os 
investidores privados foi a solução para aumentar os 
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investimentos sem sacrificar a disciplina fiscal 
(PINHEIRO, 2003, p. 1). 

 

Complementado o quadro que se descortinava, Campos 

(1995), ferrenho adversário da atuação do Estado na produção 

de bens e serviços, apresenta-nos sua visão da estrutura 

produtiva estatal no Brasil: 

• Não há estatais rentáveis para o Tesouro Nacional 
[...] Dados da Sest e uma análise do balanço dos quatro 
maiores dinossauros, para o período 1990-93, revelam o 
seguinte: os dividendos pagos à velha viúva – a União – 
representam, em média, apenas 1,08% ao ano [...]. Na 
realidade, se deduzidos os aportes da União no período, 
a rentabilidade dos dinossauros se tornaria negativa, em 
6,8% ao ano. 
• A diferença entre os dividendos recebidos em 1990-
92 e os aportes concedidos e dívidas honradas pelo 
Tesouro indica que a União teve de pagar US$ 1,8 bilhão 
pela simples honra de ser proprietária de estatais. 
Considerando-se que o governo teve de levantar dinheiro 
no mercado para rolar sua dívida a taxas reais de 20 a 
25% ao ano, percebe-se que as estatais, longe de serem 
um motor de crescimento, são uma forma de suicídio 
econômico. 
• Dir-se-á que os dinossauros são gigolôs da União e 
não contribuintes suculentos, constituem um enorme 
patrimônio. Isso é verdade, mas esse patrimônio só será 
realizável quando os dinossauros forem privatizados, 
caso em que o país se beneficiaria de várias formas: 
a)auferiria caixa com a venda das empresas; b) livrar-
se-ia do endividamento, transferindo-o para os 
particulares; c) passaria a ter lucros pela cobrança do 
imposto de renda; d) haveria maior capacidade de 
investimentos e, portanto, de geração de empregos.  
 

A privatização19 era alentada às escâncaras como a 

melhor solução: 

Além de melhorar o caixa governamental, a privatização 
das companhias telefônicas vai acabar com a obrigação 
que o governo tem – e cumpre muito mal – de investir 
nessas empresas. Para o brasileiro, tão maltratado 
quando o assunto é telefone, a notícia é ótima. Existem 
hoje 10 milhões de pessoas esperando para comprar um 

                                                      
19A privatização vem assumindo diferentes significados na literatura: (a) 
transferência total ou parcial dos direitos de propriedade de uma empresa 
ao setor privado; (b) submissão de empresas estatais às mesmas regras 
válidas para o setor privado em situação de concorrência por meio de 
contratos de gestão; e (c) desregulamentação da economia com a finalidade 
de aumentar a concorrência (PLANE, 1994, p. 45). Na presente abordagem, 
adotamos o primeiro significado. 
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telefone convencional, com fio, e outras 7 milhões na 
fila pelo celular. Fora aquelas que entraram nos planos 
de expansão, que já pagaram pelo aparelho e ainda não o 
receberam. Essa deficiência é resultado do investimento 
muito pequeno que se tem feito, suficiente apenas para a 
manutenção do sistema atual (PATURY; FERREIRA, 1997). 

O ex-presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, não deixou escapar tal realidade, e um de seus motes 

na campanha presidencial de 1994, “Mãos à obra, Brasil”, 

apregoava a flexibilização do monopólio estatal das 

telecomunicações por meio de uma emenda constitucional. Por 

conseguinte, em fevereiro de 1995, iniciou-se o processo de 

reformulação das comunicações brasileiras, com o envio, ao 

Congresso Nacional, da Proposta de Emenda Constitucional nº 

03, que defendia a modificação do art. 21, inc. XI, da Magna 

Carta20. 

O art. 21, inc. XI, da Constituição de 1988, em sua 

versão original, determinava que os serviços de 

telecomunicações eram serviços públicos a serem prestados em 

regime de gestão direta, com a faculdade de adoção entre um 

sistema de gestão integrada ou de gestão personificada, na 

forma de concessão a empresas sob controle acionário estatal 

(XAVIER, 2003, p. 28).  

A alteração proposta visava a suprimir a expressão “a 

empresas sob o controle estatal”, permitindo, assim, a outorga 

a empresas privadas, a critério exclusivo da União, do direito 

de exploração dos serviços públicos de telecomunicações.  

                                                      
20Por ocasião das discussões do Congresso Nacional Constituinte para revogar 
a Constituição de 1967, a flexibilização do monopólio estatal das 
telecomunicações foi arduamente defendida na Subcomissão da Comunicação 
quanto na Comissão Temática VIII. Sobre o assunto verificar Motter (1994). 
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Com a promulgação, no dia 15 de agosto de 1995, da 

Emenda Constitucional nº 08 (que veiculou a PEC nº 03), o art. 

21 da Constituição de 1988 passou a ter a seguinte redação: 

Art. 21. Compete à União: 
[...] 
XI – explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, 
nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais;  
 

A mais importante inovação da EC nº 08/95 consistiu na 

imposição ao legislador infraconstitucional do dever de 

decidir, com base nos novos pressupostos constitucionais, 

sobre o modo de organização institucional e de estruturação 

jurídica do setor econômico das telecomunicações (XAVIER, 

2003, p. 29; NOVAES, 2000, p. 169).  

Por outro lado, não houve um impacto imediato e efetivo 

da mudança constitucional, já que caberia a uma lei detalhar o 

novo papel do Estado no setor. Assim era preciso aguardar todo 

o trâmite legislativo no Congresso Nacional para que um novo 

Código de Telecomunicações fosse aprovado.  

Percebendo o governo a complexidade de reformar toda a 

estrutura regulatória do setor a curto prazo, e ainda 

reticente quanto à necessidade e aos benefícios da venda da 

Telebras, resolveu cuidar da abertura do Serviço Móvel Celular 

(SMC) imediatamente. Enviou ao Congresso a chamada Lei Mínima, 

que possibilitou o leilão da Banda B da telefonia celular. 

Nesse meio tempo, preparava-se a venda do sistema estatal de 

telefonia.  
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Importa lembrar que o sistema estatal de telefonia, em 

1995, era composto pela holding Telebras; pela Embratel, que 

explorava isolada os serviços de longa distância, os serviços 

de comunicações de dados, de telex e os serviços 

internacionais; e por 26 subsidiárias, uma para cada estado e 

uma operadora municipal, que exploravam os serviços locais e a 

Banda A da telefonia celular.  

Essas empresas representavam 95% da planta de telefonia 

existentes à época. O restante, 5%, estava dividido com 4 

concessionárias, das quais 3 eram estatais (a CRT, controlada 

pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul; o SERCOMTEL, pela 

Prefeitura de Londrina; e a CETERP, pela Prefeitura de 

Ribeirão Preto) e uma privada (Cia. Telefônica do Brasil 

Central, no Nordeste de São Paulo e um município de Goiás e um 

do Mato Grosso do Sul).  

É importante assinalar que a União possuía o controle 

acionário da Telebras com 52,2% de suas ações ordinárias e 23% 

do seu capital total; os investidores estrangeiros detinham 

cerca de 27% do capital total da empresa e o restante estava 

pulverizado entre 5,8 milhões de acionistas (NOVAES, 2000, p. 

140-141).   
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1.5.2 Os ajustes necessários 

 

Foram necessários, no entanto, alguns ajustes antes de 

se colocar o Sistema Nacional de Telecomunicações à venda. 

Biondi (2000, p. 7), em afleimados artigos contrários à 

desestatização21 no Brasil, irrompia: 

[...] antes das privatizações, o governo já havia 
começado a aumentar as tarifas alucinadamente, para 
assim garantir imensos lucros no futuro aos compradores 
– e sem que eles tivessem de enfrentar o risco de 
protestos e indignação do consumidor. Para as 
telefônicas, reajustes de até 500% [...] 
 

O que o autor não revelou foi que as tarifas locais de 

telecomunicações22, no final de 1995, apresentavam não apenas 

uma enorme defasagem em relação à evolução do nível de preços, 

resultado da utilização das tarifas e dos preços públicos para 

debelar o processo inflacionário nos anos anteriores, como 

também uma grande distorção, pois as elevadas tarifas de longa 

distância subsidiavam os serviços locais. 

Uma comparação da tarifa brasileira em 1995 com algumas 

tarifas internacionais revelou grandes variações. A assinatura 

residencial no Brasil correspondia a 0,2% de sua renda per 

capita enquanto importava 1,7% na Argentina; 2,4% no México; 

0,6% nos EUA; e uma média internacional de 2,2%. A assinatura 

                                                      
21Nos escritos de Souto (2001, p. 30), a desestatização “é a retirada da 
presença do Estado de atividades reservadas constitucionalmente à 
iniciativa privada (princípio da livre iniciativa) ou de setores em que 
ela possa atuar com maior eficiência (princípio da economicidade); é o 
gênero, do qual são espécies a privatização, a concessão, a permissão, a 
terceirização e a gestão associada de funções públicas”. 

22O índice de inflação oficial adotado por Brasília somente incluía em seu 
cálculo as tarifas para os serviços locais, permitindo que as tarifas 
interurbanas e internacionais não sofressem restrição quanto à sua 
majoração pelos formuladores das políticas de estabilização. 
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básica residencial mensal de US$ 0,63, com uma franquia de 360 

minutos, era a mais baixa do mundo, com exceção dos países que 

compunham a União Soviética. Apenas as ligações interurbanas e 

as internacionais apresentavam-se compatíveis com o 

referencial internacional (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION 

UNION, 1994, p. A31-A33). 

O governo resolveu acabar com essas distorções. Em 

novembro de 1995, a assinatura residencial básica aumentou 

512%; a assinatura comercial, 80%; o custo da ligação local 

subiu 79% e as tarifas interurbanas foram majoradas em 22%. Em 

maio de 1997, mais um aumento: 209% na assinatura residencial; 

33% na comercial; e 34% nas ligações locais. Tais reajustes 

colocaram o país com tarifas extremamente compatíveis às 

tarifas de países com padrões de desenvolvimento semelhantes 

(NOVAES, 2000, p. 155-156). 

Modificações precisavam igualmente ser implementadas no 

sistema de repartição de receitas. Até então o Ministério das 

Comunicações adotava um sistema em que a Embratel servia como 

um instrumento para transferir receitas das operadoras mais 

eficientes, e localizadas em regiões mais favorecidas 

economicamente, para as operadoras do Norte/Nordeste do país 

ou para companhias operacionalmente ineficientes, como a 

Telerj23. Era um sistema que não corrigia ineficiências, já que 

                                                      
23Assim, no exemplo dado por Novaes (2000, p. 156-157), “em uma ligação de 
longa distância doméstica de São Paulo para o Rio de Janeiro, a Telesp 
retinha, em 1997, 70,48% desta receita, a Embratel os restantes 29,52% e a 
operadora do Rio de Janeiro não recebia nada para completar a chamada na 
sua rede. Para as chamadas internacionais recebidas no país, a Embratel 
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as empresas com desempenho operacional fraco acabavam retendo 

um percentual maior da receita de longa distância.  

Após a privatização, de acordo com a Resolução Anatel 

nº 33/97, as receitas oriundas das ligações interestaduais 

passaram a ser calculadas com lastro na remuneração dos meios 

(access fee) – um pagamento por minuto pelo uso da rede de 

outra operadora24. 

 

1.5.3 A Lei Geral de Telecomunicações 

 

Podemos dizer que a Lei Geral de Telecomunicações25 

trouxe uma infinidade de transformações, como os conceitos, os 

princípios e os pressupostos de um novo modelo. Representou, 

na realidade, um marco em relação ao setor de 

telecomunicações: o Estado deixaria de exercer o papel de 

                                                                                                                                                                      
ficava com 100% da receita. O percentual retido por cada operadora local e 
pela Embratel era revisto anualmente no mês de maio e aplicado 
retroativamente a 1º de abril. A determinação do repasse das receitas 
levava em conta (entre outros fatores) a situação financeira da empresa, o 
retorno do investimento (seguindo as normas do Código de 1962, que 
assegurava uma remuneração mínima para as empresas) e a sua necessidade de 
financiamento. Assim, a Telesp e a Telesc transferiam cerca de 30% da 
receita de longa distância, enquanto a CRT, a CTBC e as operadoras de 
áreas menos favorecidas economicamente transferiam menos de 15% para a 
Embratel”. 

24“Além dessas mudanças, o governo se empenhava para melhorar a 
produtividade das empresas do Sistema Telebras através da redução de 
custos e do quadro de pessoal. [...] Um dos fatores que ajudaram a reduzir 
o custo médio por linha em serviço foi o aumento da produtividade, 
conforme mostra o indicador do número de linhas fixas em serviço por 
empregado: houve uma melhora de 46% entre 1994 e 1997. De fato, o número 
de empregados do Sistema Telebras diminuiu de 95,6 mil em 1994 para 87,3 
mil em 1997, enquanto o número de linhas fixas em serviço aumentou de 11,2 
milhões para 15,4 milhões” (NOVAES, 2000, p. 162). 

25Coincidência ou não, em fevereiro de 1996, foi promulgada, nos EUA, a 
Telecommunication Act, em substituição ao Communications Act de 1934. Sua 
principal preocupação foi fomentar a competição e reduzir a ingerência 
governamental com o fulcro de assegurar preços mais baixos e melhor 
qualidade para os usuários (SCHIFER; PORTO, 2002, p. 69-70). 
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provedor dos serviços de telecomunicações, passando a regulá-

los.  

Em obediência às novas diretrizes estabelecidas no art. 

21, inc. XI, da Constituição, a LGT determinou que competia à 

União organizar, por completo, a exploração dos serviços de 

telecomunicações, por intermédio do órgão regulador que viria 

a ser criado, e consoante as políticas públicas determinadas 

pelos Poderes Executivo e Legislativo.  Para isso, seria 

preciso realizar, entre outros aspectos, o disciplinamento e a 

fiscalização da execução, comercialização e da implantação e 

funcionamento de redes de telecomunicação. 

A LGT trouxe, ainda, uma nova classificação para os 

serviços de telecomunicações; criou a Anatel; introduziu 

inovações no regime de licitações26 e no instituto da 

autorização, ao tratá-la não como um ato discricionário mas 

como um ato vinculado (art. 131, § 1º); e estabeleceu as bases 

para a reestruturação e para a privatização do Sistema 

Telebras (art. 186 e segs.).   

Quanto às classificações dos serviços, a LGT adotou 

dois critérios distintos. O primeiro critério consiste na 

abrangência dos interesses a que os serviços atendem: i) 

                                                      
26Marques Neto (2000, p. 314-315) mostra-nos que a concessão, na LGT, é um 
pouco diferente da concessão tradicional, por dois motivos. O primeiro 
deles refere-se ao equilíbrio econômico-financeiro, em cujo modelo 
tradicional todos os prejuízos são do Estado e todos os benefícios, da 
concessionária. No caso das empresas concessionárias de telefonia, esse 
equilíbrio é residual, já que apenas excepcionalmente ele incidiria de 
acordo com as hipóteses previstas contratualmente. A outra diferença diz 
respeito ao regime de reversão que no setor de telecomunicações, é muito 
mais restrito, limitando-se aos bens estritamente imprescindíveis à 
continuidade do serviço. 
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serviços de interesse coletivo; e ii) serviços de interesse 

restrito (art. 62, caput).  

Os serviços de interesse coletivo são aqueles cuja 

prestação deve ser proporcionada pela prestadora a qualquer 

interessado na sua fruição, consoante o art. 17 do Regulamento 

dos Serviços de Telecomunicações (RST)27. Já os serviços de 

interesse restrito são aqueles que ou são ofertados de uma 

maneira seletiva, ou não são objeto de oferta comercial, como 

os serviços de telecomunicações desenvolvidos para utilização 

dentro de uma empresa. 

A segunda classificação diz respeito ao regime jurídico 

de sua execução (art. 53, caput). Será público quando o 

serviço constituir obrigação legal da União, competência que 

deve ser executada mediante contrato de concessão ou ato de 

permissão (art. 163), atribuindo à prestadora a obrigação de 

universalização e de continuidade. Será privado quando a 

execução do serviço provier do exercício da liberdade de 

iniciativa do setor privado, bastando, para isso, uma 

autorização da Anatel (art. 131) e com obrigações apenas de 

expansão e atendimento.  

De observar que o art. 64 apenas estabeleceu como 

competência econômica da União a exploração, mediante 

concessão ou permissão, do Serviço Telefônico Fixo Comutado 

(STFC), destinado ao uso do público em geral, em qualquer 

modalidade e âmbito.  

                                                      
27Aprovado pela Resolução Anatel nº 73/98 (ANATEL, 1998d). 
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O Poder Executivo, exercendo a competência do art. 18, 

I, da LGT instituiu, no art. 1º do Decreto nº 2.534/98, 

conhecido como Plano Geral de Outorgas (PGO), a prestação de 

STFC em três modalidades e âmbitos de serviço: i) o local; b) 

o de longa distância nacional; iii) o de longa distância 

internacional28. 

Uma grande inovação desse diploma legal foi o 

estabelecimento dos caminhos que deveriam ser trilhados pelo 

Estado na organização e na exploração dos serviços de 

telecomunicações, na medida em que atribuiu ao poder público o 

dever de: i) proporcionar o acesso às telecomunicações para 

toda a população mediante a estipulação de preços e de tarifas 

razoáveis e de qualidade (art. 2°, inc. I); ii) regular as 

atividades de telecomunicações, proporcionando oportunidades 

de investimento, estimulando o desenvolvimento tecnológico e, 

principalmente, adotando medidas ensejadoras de competição e 

de diversificação dos serviços (art. 2°, incs. III, IV e V). 

A lei também estabeleceu quem tem a competência e o 

encargo de precisar como será o serviço de telecomunicação e o 

enquadramento específico de cada tipo de atividade, cada tipo 

                                                      
28Essas três modalidades de STFC constituem, hoje, o único serviço de 
telecomunicações explorado no regime público. Só que atualmente o STFC 
constitui objeto de execução concomitante em regime privado e em regime 
público, conforme prevêem o inc. III do art. 65 da LGT e o art. 1º, caput, 
do PGO. O princípio de concomitância dos regimes de prestação foi 
expressamente imposto às empresas desestatizadas, nos termos do art. 193 
da LGT: “A desestatização de empresas ou grupos de empresas citadas no 
art. 187 implicará a imediata abertura à competição, na respectiva área, 
dos serviços prestados no regime público”. 
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de serviço, dentro da grade de classificação que ela introduz 

(MARQUES NETO, 2000a, p. 305). 

Essa classificação, por sua vez, foi realizada pelo 

Poder Executivo com a edição dos seguintes atos: 

i) Plano Geral de Outorgas (PGO) – Decreto nº 2.534/98, 

que estabeleceu as diretrizes do novo modelo de 

competição do setor, definindo os serviços a serem 

prestados em regime privado e em regime público. O 

Decreto previu um cronograma para a implementação do 

sistema concorrencial no setor e dispôs acerca das 

empresas a serem privatizadas, prevendo, ainda, a 

criação de outras empresas. 

ii) Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU), Decreto 

nº 2.592/98, que estabeleceu diversos compromissos para 

as operadoras, como a densificação da oferta de serviço 

de telefonia e a ampliação do número de usuários. 

iii) Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) – Resolução 

Anatel nº 30/98, que definiu padrões de desempenho para 

as empresas de telecomunicações, respeitante à 

qualidade dos serviços prestados. 
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1.5.4 A atuação estatal por meio de uma nova estrutura: a 

Anatel 

 

Vimos que a Agência Nacional de Telecomunicações  foi 

criada pela Lei nº 9.472/97 em seu art. 8º. A instalação se 

deu, por sua vez, com a edição do Decreto nº 2.338/97.  

A agência, submetida a um regime autárquico especial, 

sujeita-se apenas às normas previstas na própria LGT, de 

maneira que não lhe é aplicável o regime geral das autarquias 

disposto no DL nº 200/67. A atuação da Anatel estaria, pois, 

vinculada aos mandamentos da Lei Geral de Telecomunicações e 

aos atos que a regulamentaram: o Decreto nº 2.338/97 e o 

Regimento Interno da Agência (PORTO NETO, 2000, p. 287).  

Na verdade, a instituição de um regime jurídico 

especial tem como escopo preservar a Anatel de ingerências 

indevidas até mesmo do Estado e de seus agentes e assim 

possibilitar “um espaço de legítima discricionariedade, com 

predomínio de juízos técnicos sobre as valorações políticas” 

(BARROS, 2003, p. 174). 

Ainda com lastro em seu art. 8º, a LGT preconiza que a 

natureza de autarquia especial é caracterizada por 

independência administrativa; ausência de subordinação 

hierárquica; mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes; e 

autonomia financeira. Por sua vez, o art. 9º afirma, desde 

logo, que a agência atuará como uma autoridade administrativa 
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independente. Com isto, fixam-se as bases para a atuação da 

Anatel. 

O art. 50 da LGT, buscando dar autonomia financeira à 

Anatel, assegura-lhe a administração do Fundo de Fiscalização 

das Telecomunicações (FISTEL), composto, de acordo com o art. 

51, por receitas de várias origens, como dotações 

orçamentárias, taxas de fiscalização e de funcionamento e as  

decorrentes do exercício do poder concedente dos serviços de 

telecomunicações.  

A Anatel tem que submeter, anualmente, ao Ministério 

das Comunicações a sua proposta de orçamento, bem como a do 

FISTEL, as quais serão enviadas ao Ministério do Planejamento 

e Orçamento, para inclusão no projeto de lei orçamentária 

anual. O problema está, justamente, na execução dessa lei 

orçamentária, que pode ser contingenciada pelo governo com o 

objetivo de elevar o superávit do setor público. 

O que deve ser ainda destacado é que a LGT atribui não 

à agência, mas ao Poder Executivo a tarefa de implementar, 

mediante decreto, uma série de medidas previstas no art. 18, 

como a instituição ou a eliminação da prestação de modalidade 

de serviço no regime público, concomitantemente ou não com sua 

prestação no regime privado (inc. I); a aprovação do plano 

geral de outorgas, para a definição quanto à divisão do país 

em áreas para exploração de serviços em regime de direito 

público, ao número de prestadoras para cada uma delas, aos 

prazos de vigência das concessões e aos prazos para admissão 
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de novas prestadoras (inc. II); a aprovação do plano geral de 

metas de universalização do serviço de telecomunicações (inc. 

III) (OLIVEIRA, 2003, p. 86-90).  

Além dessas atribuições, a LGT atribui ao Poder 

Executivo a competência de outorga dos serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 221, caput); 

nomeação de seus conselheiros (art. 23) e do seu ouvidor (art. 

45, caput). 

Após a definição da política de telecomunicações pelo 

Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, dentro dos 

respectivos campos de competência, a Anatel tem a missão de 

implementá-la (art. 19, I). Nesse sentido, “em matéria de 

telecomunicações, todas as competências administrativas que 

não tenham sido atribuídas, por lei, ao Poder Executivo, estão 

reservadas à Anatel” (PORTO NETO, 2000, p. 288).  

Uma importante previsão legal que consolida a 

independência da agência é o consignado no art. 19, XXV, da 

LGT, que atribui à agência a decisão em último grau sobre as 

matérias de sua alçada. Assim, cabe à Anatel decidir, por si 

só, as matérias que lhe competem, não sendo previsto recurso 

administrativo para nenhuma outra instância no âmbito do Poder 

Executivo.  
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1.5.5 A telefonia celular e o início da abertura do setor com 

a venda das concessões da Banda B 

 

Ainda sob a presidência de José Sarney, foi introduzida 

legalmente no país uma nova tecnologia: a telefonia móvel 

celular29. O Decreto nº. 96.618/1988 visava, antes de tudo, à 

possibilidade de excluir esse serviço do monopólio estatal 

previsto na Constituição para as telecomunicações, 

enquadrando-o na categoria de serviços públicos restritos. Em 

seguida, foi editada, pelo Ministério das Comunicações, a 

Portaria nº 06/89, que regulamentou o Serviço Móvel Terrestre 

Restrito Celular ou, simplesmente, o Serviço Móvel Celular e 

estabeleceu as faixas de freqüência para o seu uso: as 

denominadas Bandas A e B.  

A Portaria MINICOM nº 376/92 veio autorizar as 

operadoras estatais a explorarem o serviço celular e definiu 

as regras para que empresas privadas passassem a explorá-lo. 

No entanto, a primeira tentativa para conceder a exploração do 

serviço móvel ao setor privado, ainda em 1993, foi embargada 

por decisões judiciais. No ano seguinte, a abertura dessas 

atividades à iniciativa privada foi impossibilitada por 

pressões políticas do próprio Sistema Telebras e dos 

sindicatos de seus empregados (MARTINS, 1999, p. 42-43). 

                                                      
29De acordo com o art. 2º, §1º, da Lei nº. 9.295/96, trata-se de serviço de 
telecomunicações móvel terrestre, que utiliza sistema de radiocomunicação 
com técnica celular, interconectado à rede pública de telecomunicações, e 
acessado por meios de terminais portáteis (telefones celulares) 
transportáveis ou veiculares, de uso individual.  
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A partir da EC nº 08/1995, o óbice jurídico à presença 

da iniciativa privada nas telecomunicações desapareceu. 

Temendo que a regulamentação de todo o setor demandasse longas 

discussões no Congresso Nacional, o Ministério das 

Comunicações resolveu tratar antes da liberalização do serviço 

celular por meio do que ficou conhecido como Lei Mínima das 

Telecomunicações, “mínima” porque possuía originariamente 

apenas oito artigos - Lei nº 9.295/96. Essa lei foi 

regulamentada pelo Decreto nº 2.056/96 (Regulamento SMC) e 

pela Portaria MINICOM nº 1.533/96, e suas principais novidades 

foram: i) divisão do país em dez regiões para o serviço 

celular; ii) proposta de venda das concessões da chamada Banda 

B; iii) proposta de separação total das empresas de telefonia 

fixa e celular num prazo de dois anos30.  

A Lei Mínima fez com que as operadoras locais da 

Telebras separassem as atividades de telefonia fixa e celular, 

o que ocorreu em março de 1998. Do exposto, em vez de uma 

operadora de telefonia em cada estado, havia, no momento da 

privatização da Telebras, em julho de 1998, duas empresas em 

cada um: uma para o serviço fixo e outra para o serviço 

celular. 

O governo estava livre, então, para promover o leilão 

da concessão do serviço móvel celular da Banda B. Assim, 

preocupado em evitar uma oligopolização do setor, dividiu o 

                                                      
30Isto porque a exploração dos serviços de telefonia móvel foi iniciada 
pelas operadoras do Sistema Telebras na subfaixa de freqüência chamada 
Banda A. 
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país em dez áreas para a concessão da Banda B da telefonia 

celular, organizadas de acordo com a atratividade de mercado 

das regiões aglutinadas, e separou essas áreas em duas 

categorias: uma que englobava as regiões mais favorecidas 

economicamente (as regiões de 1 a 6) e a segunda que abrangia 

as regiões menos favorecidas (de 7 a 10). Importa mencionar 

que o interessado em adquirir as concessões só poderia comprar 

uma empresa em cada um dos grupos.  

 Em janeiro de 1997, após o anúncio do edital de 

concorrência pública, formaram-se catorze consórcios 

interessados nas diversas áreas disponibilizadas. Não obstante 

a ausência de proposta para a exploração dos serviços na 

região composta pelos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, 

Amapá e Roraima31, podemos afirmar que o leilão foi um sucesso, 

até porque se estava garantindo a esses vencedores apenas o 

direito de exploração do serviço e a utilização da faixa de 

radiofreqüência relativa à sua operação, não estando 

incluídas, na oferta, a infra-estrutura de transmissão ou a 

base de usuários. Registre-se que ágio total do leilão 

alcançou 237% do preço mínimo.  

Vejamos alguns números. Na região metropolitana de São 

Paulo, o consórcio liderado pela BellSouth e o grupo Safra 

                                                      
31Não tendo havido interessados para essa região, uma nova licitação foi 
marcada para 21 de julho de 1998. Mais uma vez não houve pretendentes, o 
que levou o governo a marcar um novo certame para o mês seguinte, sem 
estipular um preço mínimo. Foi então que o consórcio formado pela Tele 
Centro-Oeste Celular, recém-privatizada e controlada pela Splice, e pela 
Inepar, acabou levando a concessão por 60 milhões de dólares (CORREA; 
MACHADO, 1998). 
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ofereceram 2,6 bilhões de reais pela licença (341% acima do 

preço mínimo) e, considerando a população residente na área de 

concessão,  alcançou-se a quantia de US$ 156 por habitante, 

valor até então recorde, quando comparado com a experiência 

internacional: US$ 24/pop. no Equador (1993); US$ 32/pop. na 

Espanha (1994) e US$ 40/pop. nos Estados Unidos (1995). Para o 

interior de São Paulo, o consórcio formado pelo empresário 

Cecílio do Rego Almeida e pela empresa sueca Telia ofereceu 

1,3 bilhões de reais (121% de ágio). Já na região dos estados 

de Alagoas, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, 

o ágio alcançou 141% (ROCHA; FRIEDLANDER, 1997). 

 

1.5.6 A reestruturação e a privatização do sistema estatal de 

telefonia 

 

A LGT trouxe, em seu art. 186 e segs., todo um 

arcabouço respeitante à reestruturação e à desestatização das 

empresas estatais de telecomunicações. Martins (1999, p. 49) 

pontua que a Lei Geral atribuiu ao Poder Executivo a tarefa de 

reestruturar o Sistema Telebras mediante abertura à iniciativa 

privada, mas condicionada a uma série de regras capazes de 

prevenir o abuso do poder econômico e de assegurar a 

universalização dos serviços públicos de telecomunicações. As 

companhias assumiriam compromissos de garantir o acesso, pelos 

usuários, a seus serviços, a partir da cobertura de áreas 

economicamente pouco atraentes.  
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Mister salientarmos que a LGT permitiu, por um lado, 

que o Executivo decidisse, como melhor entendesse, o arranjo 

geométrico da figura final, conferindo-lhe, para tanto, os 

necessários poderes de cisão, fusão, incorporação, dissolução 

e desativação de empreendimentos (art. 189, incs. I e II). Por 

outro lado, determinou uma série de limitações, elencadas por  

Xavier (2003, p. 49-50): 

a) obrigação do cumprimento dos deveres constantes do 
art. 2º LGT – art. 186 LGT – de que se destaca o 
interesse público em estimular o desenvolvimento 
tecnológico e industrial, em ambiente competitivo (inc. 
v); 
b) imposição de deveres de universalização, unicamente 
às empresas desestatizadas, na sua qualidade de 
concessionárias (art. 199 LGT); 
c) imposição da seguinte desconcentração de 
estruturas: 
i) diferenciação do serviço público de STCF em três 
modalidades diferenciadas – arts. 64, parág. único, e 
188 LGT e art. 1º, parág. 2º, PGO; 
ii) divisão do país em áreas de concessão com definição 
do número de prestadoras para cada uma delas e dos 
limites à respectiva atuação e condições de competição – 
arts. 71, 84 e 188 LGT e arts. 4º 1 16 PGO; 
iii) imediata implementação do princípio da 
concomitância do regime público e privado de exploração 
de uma mesma modalidade de serviço de telecomunicações – 
arts. 65, 66 e 193 LGT e art. 9º PGO; 
iv) obrigação legal de separação estrutural entre o 
STFC e o SMC, com alienação em separado – arts. 187 e 
194 LGT. 
 

 
 

O Sistema Nacional de Telecomunicações foi então 

dividido em três grandes empresas de telefonia local fixa 

(Tele Norte-Leste, Telesp e Tele Centro-Sul), misturando áreas 

atraentes para investidores a outras que, certamente, ficariam 

encalhadas se fossem postas à venda sozinhas. Assim, quem 

ficasse com a Telerj e com a Telemig teria de levar, também, 



 

 

59
 

as empresas do Espírito Santo, de todo o Nordeste e de quatro 

estados da região Norte.  

No pacote das regiões Centro-Oeste e Sul estavam as 

teles do Acre e de Rondônia. Quanto às empresas de telefonia 

celular, essas foram divididas em oito, de forma 

correspondente às áreas de concessão desse serviço de acordo 

com a Lei Mínima do serviço celular. A Embratel ficou para ser 

vendida isoladamente (GRIMBAUM, 1997).  

É importante mencionar que apenas uma empresa em cada 

um dos grupos poderia ser adquirida pelo mesmo controlador. 

Diferentemente do leilão da telefonia celular, o governo não 

impôs qualquer restrição quanto à participação de estrangeiros 

no capital ou exigiu a presença de operadores de telefonia nos 

consórcios que iriam comprar a Telebras.  

Em 29 de julho de 1998, às 14 h, os terminais da Bolsa 

de Valores do Rio de Janeiro registraram o término de uma 

época: todas as empresas do Sistema Telebras foram vendidas, 

com uma arrecadação de 22 bilhões de reais, um ágio de 63,7% 

sobre o preço mínimo. Espanhóis, italianos, portugueses, 

americanos e japoneses foram os grandes vitoriosos desse 

processo, pois se tornaram controladores de 9 das 12 sub-

holdings leiloadas num tempo recorde de 5 horas. Em 4 

operadoras - Embratel, Telesp Celular, Tele Sudeste Celular e 

Tele Leste Celular -, a participação dos investidores 

internacionais foi de 100% (DURÃO; MAGALHÃES, 1997). 
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Apresentamos abaixo uma consolidação daquele memorável 

leilão de 29 de julho de 1998 (BANCO ICATU; UNIÃO 

INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES apud DIEGUEZ; FRANÇA, 1998): 
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Pontual e perfeita na execução, a venda das teles 

enfrentou uma falha justamente na área mais problemática da 

telefonia, abrangendo as empresas do Sistema Telebras que mais 

precisavam de reestruturação, como as dos estados do Rio de 

Janeiro, Amazonas e Pará.  

O governo não escondeu sua insatisfação com o 

consórcio, principalmente porque nenhum dos participantes do 

consórcio vencedor, o Telemar, tinha experiência na operação 

de empresas telefônicas. Sem dinheiro suficiente para quitar 

sequer a primeira parcela da Tele Norte Leste, o BNDES 

comprou, 5 dias depois do leilão, 25% do grupo Telemar, 

reassumindo o controle da Tele Norte Leste, ao realizar um 

acordo de acionistas que lhe dava o direito de veto em 

qualquer decisão (DIEGUEZ; PATURY, 1998). 

 

 

1.6 A PRIVATIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PASSAGEM DO ESTADO 

EMPRESÁRIO PARA ESTADO REGULADOR 

 

A implantação do estatizante e centralizador Código de 

Telecomunicações de 1962, a criação da Embratel e o surgimento 

da Telebras refletem uma época em que, pelo menos no campo da 

intervenção estatal na economia, o Brasil vivia sob os 

auspícios de um Estado Social fortemente interventor. 

Pouco tempo depois, no final dos anos 70, sob o influxo 

de diferentes fatores, nos quais se misturam razões 
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pragmáticas com razões políticas e ideológicas (MEDAUAR, 2000, 

p. 105), o país se viu diante da necessidade de reduzir o 

tamanho do Estado: 

Ainda que tendamos a crer que nossas dificuldades são o 
resultado das ações de um ou outro governo, o fato é que 
desde os anos 70, o mundo inteiro vive tempos 
turbulentos. Estamos todos imersos em uma complexa 
transição que envolve desde a base tecnológica até o 
marco institucional, passando por uma reestruturação 
profunda do aparelho produtivo em cada um dos países 
(PÉREZ, 1999, p. 11). 
 

 Não obstante o quadro que se desenhava, ainda não 

estava clara a estreita ligação entre a inflação persistente, 

a recessão econômica e o esgotamento do modelo de 

financiamento dos gastos públicos com a crise do Estado 

interventor e produtor de bens e serviços. Importa mencionar 

que a reação imediata à crise nos anos 80 foi no sentido de 

ignorá-la, seguida por uma proposta igualmente inadequada, no 

início do decênio seguinte, que consistia na retirada total do 

Estado das atividades socioeconômicas (FARIAS; RIBEIRO, 2002, 

p. 77).  

 Somente a partir de 1995 surgiu uma proposta 

consistente, com o desafio de superação da crise, passando o 

governo a ficar ciente dos limites existentes para atender aos 

crescentes déficits de serviços de infra-estrutura, essenciais 

ao desenvolvimento do país. Só que, com o aprofundamento da 

reflexão e do debate, chegou-se, também, a um consenso de que 

a solução não estava no desmantelamento do aparelho estatal, 

mas na sua reconstrução para torná-lo apto à assunção de novas 

atribuições.  
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Visando, então, à reestruturação do Estado, foi 

implementado um conjunto de medidas que envolviam a aceleração 

do processo de abertura econômica e das privatizações, a 

estabilidade da moeda, um ajuste fiscal e uma ampla reforma 

institucional do Estado (QUEIROZ; PRADO FILHO, 2002, p. 101).  

As modificações postas em prática apresentaram, como 

característica principal, a redução do papel do Estado como 

produtor de bens e serviços, bem como um aumento na sua função 

reguladora:  

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do 
contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de 
ser responsável pelo desenvolvimento econômico e social 
pela via da produção de bens e serviços, para 
fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 
desenvolvimento (BRASIL, 1995b, p. 12). 
 

Cassagne (2004, p. 362, tradução nossa), analisando a 

década de 1990 no contexto argentino, revela-se pertinente: 

Conseqüentemente, o papel do Estado nesse novo modelo 
não mais é o de produtor de bens nem o de gestor de 
serviços públicos. Sua principal função, nesse âmbito da 
economia, passou a se concentrar tanto na regulação do 
controle dos serviços e atividades de interesse público 
(naquilo que diz respeito à qualidade e à eficiência na 
prestação dessas atividades) como na promoção da 
concorrência que se efetiva, igualmente, mediante 
regulações estatais. 
 

Como visto alhures, os serviços estatais de 

telecomunicações no Brasil serviram de instrumento de 

políticas públicas desde o final da década de 1970 até o 

início dos anos 90, apresentando-se incapazes de acompanhar as 

mudanças tecnológicas profundas por que passava tal setor no 

mundo, o que exigiria investimentos vultosos, que o Estado, 
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comprometido com outros objetivos, não estava disposto a 

realizar.   

A privatização do Sistema Nacional de Telecomunicações 

revelou-se a melhor das alternativas naquele contexto, além de 

ter sido insistentemente recomendada por instituições 

internacionais.  

Em artigo publicado no ano da privatização da Telebras 

pelo Banco Mundial – organismo que propiciou e financiou 

diversos processos de privatização em toda América Latina -, 

há um relato dos benefícios que supostamente adviriam caso o 

processo de alienação das empresas estatais iniciasse com a  

operadora monopólica dos serviços de telecomunicações. Tal 

estudo, cujo título “O papel da nau capitânia das 

privatizações das telecomunicações” é bastante ilustrativo, 

destaca o caráter estratégico que adquiriu a venda do 

monopólio estatal das telecomunicações (KHAMBATO, 1998 apud 

ABELES; FORCINITO; SCHORR, 2001, p. 27). 

 A efetivação da privatização das telecomunicações fez 

com que o papel do Estado mudasse nesse setor. Ao deixar de 

oferecer tais serviços, não poderia entregá-los às próprias 

forças do mercado, porquanto era estratégico demais para o 

país, um bem de consumo essencial na sociedade de informação 

em que vivemos. Importa anotar que as próprias empresas 

privatizadas exigiam um ambiente regulatório redutor de riscos 

e propício à auferição de lucros.  
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Dessa forma, impunha-se a necessidade de estabelecer 

regulações capazes de eliminar o risco de conversão de 

monopólios estatais em monopólios privados32, buscando-se assim 

favorecer o princípio da livre concorrência e a proteção do 

cidadão-usuário desses serviços (GUIMARÃES, 2002, p. 258-259).  

O novo modelo passou a reconhecer que apenas as forças 

de mercado seriam insuficientes para garantir a adequada 

prestação de serviços. A atuação estatal por intermédio de 

instrumentos jurídicos que, entre outras atribuições, 

estimulassem a concorrência e coibissem a concentração do 

poder econômico revelava-se decisiva.  Daí o papel do Estado 

regulador em suprir, por meio de normas, como as que impõem 

obrigações de universalização e de qualidade nos serviços de 

telecomunicações, as deficiências do mercado (LAENDER, 2002, 

p. 41-42). 

É importante termos claro que a retirada do Estado da 

prestação direta dos serviços públicos não implicou o seu 

                                                      
32O caso argentino é emblemático: “Como resultado do desenho regulatório do 
processo de privatização da ENTel, os consórcios controladores das 
empresas Telecom Argentina SA e Telefónica de Argentina SA, que obtiveram 
as licenças – com exclusividade – para a prestação do serviço básico 
telefônico nas zonas Norte e Sul do país, respectivamente, tornaram-se 
adjudicatórios conjuntamente e em partes iguais das empresas Telintar SA 
(serviços de chamadas internacionais) e Startel SA (serviços em 
concorrência). Dessarte, o modelo de estrutura de mercado emergente da 
privatização da ENTel determinou a presença de duas empresas operando 
monopolicamente (sob um regime de exclusividade) em suas respectivas áreas 
de licença, que ademais conservaram (em conjunto) o monopólio das chamadas 
de longa distância – nacional e internacional-, já que se viram 
favorecidas pela possibilidade, concedida pelo próprio marco normativo, de 
participar dos segmentos competitivos do mercado (como é o caso da 
transmissão de dados). Só que tal desenho institucional (o da estrutura do 
mercado local de telecomunicações pós-privatização) contradiz as 
experiências e recomendações internacionais na matéria, e desconhece as 
exigências regulatórias concernentes à introdução de pressões competitivas 
em mercados em que preexistiam operadores monopólicos” (SCHORR, 2001, p. 
161-162, tradução nossa). 
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enfraquecimento. Isso porque, ao assumir a função regulatória, 

acabou o Estado incrementando suas atividades: o poder público 

passou a ser o fomentador da atividade, o fiscalizador da 

prestação, o árbitro de conflitos, o sancionador das 

prestadoras, o definidor de marcos estratégicos. Trata-se, na 

verdade, como bem aduz Pessoa (2003, p. 54), de uma modalidade 

de Estado social que intervém indiretamente, mediante a 

utilização da competência normativa, naquelas atividades 

econômicas afetadas por algum interesse público. Ou ainda um 

Estado social-liberal como pontifica Pereira (2002, p. 20): 

“[...] é social-liberal porque acredita no mercado como um 

excelente, mas imperfeito, agente de alocação de recursos”. 

Nesse contexto é que deve ser entendido o processo de 

reforma da prestação de serviços de telecomunicação no Brasil. 

A Emenda Constitucional nº 08/95, a edição da Lei Geral de 

Telecomunicações, o Plano Geral de Outorgas e o Plano Geral de 

Metas de Universalização comprovam o que Chevallier (2004, p. 

53, tradução nossa) vem arrematar sobre ao assunto: 

O Estado permanece presente na economia não mais como um 
piloto, mas como um estrategista, que se esforça por 
acompanhar ou amortecer o efeito de movimentos sobre os 
quais não tem mais controle: o estabelecimento de uma 
economia aberta priva-o de seus meios de ação clássicos 
e nega-lhe qualquer possibilidade de definição de um 
projeto de desenvolvimento. Da mesma maneira, a lógica 
concorrencial que comanda o funcionamento das atividades 
produtivas leva ao desmantelamento de suas estruturas 
tradicionais.[...] No entanto, esse refluxo da concepção 
que erigiu o Estado em motor do desenvolvimento, 
confiando-lhe a gestão de setores-chaves da economia não 
é sinônimo de descompromisso: o Estado aparece como um 
regulador, encarregado de garantir o equilíbrio de todo 
um sistema. A evolução da  economia  de  mercado  tornou 
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essa intervenção indispensável: a complexidade crescente 
dos circuitos econômicos, as mutações tecnológicas, a 
sofisticação dos produtos financeiros, a globalização do 
comércio, mas também a pressão crescente do poder 
econômico, cuja influência aumenta com a globalização, 
impõem o surgimento de uma instância capaz de fixar 
certas regras do jogo, de fazer prevalecer um 
disciplinamento, de proteger determinados interesses. 
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2 A INSERÇÃO DA REGULAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA 

 

2.1 DA ORIGEM DA REGULAÇÃO À SUA INCORPORAÇÃO AO MUNDO 

JURÍDICO 

 

O percurso do termo regulação no debate jurídico é 

realmente impressionante. Limitando-nos ao Direito Público, 

constatamos que, após algumas aparições furtivas, ele se impôs 

a ponto de se tornar um lugar-comum, um paradigma31 do 

pensamento publicista contemporâneo.  

No universo jurídico brasileiro, a regulação aparece 

com vigor nas discussões atinentes às reformas constitucionais 

do setor de telecomunicações e do setor petrolífero (MOREIRA 

NETO, 2003, p. 11-12). No entanto, desde o fim dos anos 80 e 

início dos anos 90, o fraco desempenho de nossa economia, o 

acirramento da crise fiscal e o fim do consenso sobre a 

legitimidade da intervenção estatal direta na ordem econômica 

ensejavam debates acerca do tema (FARIAS; RIBEIRO, 2002, p. 

78). 
                                                      
31Thomas Kuhn foi o responsável pela popularização e pela banalização do 
termo paradigma em sua obra The Structure of Scientific Revolution. 
Nicholas Wade, escrevendo para a revista Science, destacou que na visão 
kuhniana “a evolução das ciências se daria através de pacíficos 
interlúdios pontuados por violentas revoluções intelectuais. Esses 
interlúdios foram definidos por Kuhn como paradigmas, derivados da 
tradicional atividade da ciência normal, quando a consagração do corpo de 
idéias de uma determinada teoria é suficientemente sem precedentes, para 
atrair um fiel grupo de seguidores para longe de outros modos de atividade 
científica”. Respeitante às revoluções, quando “uma visão conceitual do 
mundo é substituída por outra, ele as visualizou como mudanças de 
paradigma” (Apud RANGEL, 2005, p. B2). 
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Se seguirmos os ensinamentos de Autin (1995, p. 43-44), 

entretanto, verificaremos que a regulação tem uma longa 

história32 de inserção em diferentes disciplinas científicas, o 

que lhe confere diversas acepções, sobre as quais os juristas 

não souberam se posicionar firmemente. 

Foi nessa senda que Miaille (1995, p. 18), na abertura 

de colóquio realizado pela Universidade de Montpellier I, 

observou que o termo regulação não “caiu do céu”. A primeira 

concepção de regulação adviria do pensamento teológico, como 

uma maneira de reduzir o acaso e encontrar uma ordem para o 

mundo, sendo derivada do latim “regula” (MIAILLE, p. 16).  

Chevallier (1995, p. 73-74) pontua que o conceito de 

regulação é mais recente, tendo aparecido na primeira metade 

do século XVIII, nas ciências técnicas, como um sistema de 

comando destinado a manter constante o valor de uma grandeza, 

quaisquer que sejam as perturbações que possam fazê-la variar. 

Daí o surgimento do regulador de velocidade, do regulador de 

temperatura, etc.  

Mais tarde, no século XIX, a Fisiologia veio referir-se 

ao equilíbrio dinâmico do corpo como uma regulação térmica. A 

                                                      
32“A regulação tem uma história e também uma política. Sabemos que nenhuma 
representação do social é neutra: a transposição do vocabulário da técnica 
física para as relações sociais tão correntemente utilizado entre os 
juristas e os políticos (peso, contrapeso, forças, equilíbrio,...) não é 
inocente. A idéia de regulação remete a um contexto de equilíbrio e de 
reprodução do sistema que apresenta a marca de uma teoria que se vem 
criticando desde há muito. Mesmo que não se tenha uma concepção tão 
simplista da regulação como o retorno à harmonia e à paz social, fica a 
idéia de que ela propõe uma representação da vida social que elimina a 
possibilidade de conflitos irreconciliáveis e que acredita no consenso como 
um modo que não pode ser ultrapassado de gestão das relações 
sociais”(MIAILLE, 1995, p. 18, tradução nossa). 
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regulação teria a função de assegurar a constância da 

estrutura interna de um ser vivo a despeito das variações do 

meio externo. É nesse momento que as características 

essenciais do conceito de regulação parecem então se 

prefigurar: “1º visa a manter uma situação de equilíbrio, 2º 

malgrado as perturbações exteriores; 3º graças a um conjunto 

de ajustes” (CHEVALLIER, 1995, p. 74, tradução nossa). 

Ao procurar construir uma ciência global da ação, 

estendendo as teorias válidas para os movimentos das 

engrenagens das máquinas ao comportamento dos seres vivos, a 

Cibernética trouxe a regulação para as ciências sociais. Os 

sistemas sociais organizados passariam, por meio da regulação, 

a corrigir suas ações a partir das informações recebidas 

acerca dos resultados alcançados e das reações dos agentes 

externos33.  

O desenvolvimento da Cibernética associado a uma 

corrente da Biologia teórica capitaneada por Ludwig von 

Bertalanffy deu origem, por sua vez, nos anos 50, à Teoria 

Geral dos Sistemas.  

A partir dos conhecimentos fornecidos pela noção de 

sistema, passou Bertalanffy a afirmar que, em todas as 

manifestações da natureza, seja ela física ou humana, são 

encontradas organizações sistêmicas, o que pressupõe não 

                                                      
33A regulação assim atuaria desde que um certo número de postulados fosse 
observado, como a existência de sistemas organizados, as trocas dialéticas 
entre o meio exterior e a atuação de processos adaptativos para assegurar a 
sobrevivência dos sistemas, anulando-se o efeito de perturbações externas 
(CHEVALLIER, 1995, p. 75). 
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apenas a junção das partes, mas também um conjunto integrado a 

partir de suas interações.  

Ele mostrou, com isso, que as questões de totalidade, 

diferenciação, ordem, finalidade e outras menos valorizadas 

pela ciência mecanicista, passaram a ter relevância nessa nova 

orientação epistemológica. Objetivava, enfim, constituir uma 

nova disciplina capaz de formular princípios válidos para 

todos os sistemas e de elaborar um conjunto coerente de 

conceitos aplicáveis a todo saber humano. A regulação 

desempenharia novamente uma função essencial: “qualquer 

sistema organizado e formado por um conjunto de elementos 

interdependentes e interagíveis seria permanentemente 

confrontado por fatores de desequilíbrio e de instabilidade” 

(CHEVALLIER, 2001, p. 828, tradução nossa). 

O modo de pensar sistemicamente influenciou 

sobremaneira as ciências sociais e o termo regulação passou a 

abarcar os fenômenos empíricos em que há uma dissociação entre 

a capacidade manifestada pelas instituições no estabelecimento 

da ordem social e a maneira como é produzida essa ordem na 

sociedade quotidiana (THOENIG, 1998, p. 35).  

A regulação penetrou, de início, na Ciência Econômica, 

que procurara torná-la uma teoria exclusivamente sua, e depois 

na Sociologia e na Ciência Política, para só então se mostrar 

de interesse dos juristas (MIAILLE, 1998, p. 298). 
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 O estudo da inserção do termo regulação no mundo 

jurídico vai ser visto no presente trabalho sob a ótica do 

Direito Econômico que, para Moncada (1998, p. 12), afirma-se 

como “o direito público que tem por objectivo o estudo das 

relações entre os entes públicos e os sujeitos privados, na 

perspectiva da intervenção do Estado na vida econômica”. Nas 

palavras concisas de Comparato (1965, p. 14), trata-se da 

“disciplina normativa da ação estatal sobre as estruturas do 

sistema econômico”.  

O Direito Público Econômico, por sua vez, compreende 

aspectos relacionados ao Direito Constitucional e ao Direito 

Administrativo. É justamente sobre este último que nos 

deteremos, um direito: 

[...] constituído por regras e instituições relativas 
aos órgãos administrativos dotados de atribuições em 
matéria econômica [...] e, sobretudo, pelo conjunto de 
princípios e normas aplicáveis às relações dos 
administrados com a administração por ocasião das 
intervenções econômicas estatais (LAUBADÈRE, 1976, p. 23, 
tradução nossa). 

 

Ora, a incorporação do vocábulo regulação ao Direito 

Administrativo Econômico deu-se justamente num momento 

histórico em que concepções e preceitos antigos, embasados num 

modelo racional de direito centralizado e de uma administração 

hierarquizada, passaram a conviver lado a lado com um “direto 

mole” (soft law, droit mou), prescrito tendo em vista 

objetivos e recomendações, procurando antes dissuadir que 

reprimir.  
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O pragmatismo levou, por sua vez, a um processo de 

adaptação permanente das normas: considerando os resultados 

observados, dispositivos de correção colocaram-se em prática 

para proceder aos ajustes necessários. Ao mesmo tempo,  

tornou-se necessária a esse direito, como instrumental a 

objetivos de política pública, a intercomunicação, ou seja, a 

permeabilidade com outros elementos da realidade social 

(ARAGÃO, 2002). 

O surgimento desse novo direito teve como pano de fundo 

o acentuado progresso científico e tecnológico a partir do 

segundo pós-guerra que, estabelecendo laços mais estreitos 

entre os povos, possibilitou o contato com padrões de 

eficiência e de competição mais rigorosos, levando a uma 

mudança no conceito de bens e serviços considerados 

essenciais. Registre-se que a evolução tecnológica não trouxe 

apenas a formação de grandes comunidades unidas pelo comércio, 

pois:  

[...] com os contatos intensificados entre os povos e as 
economias, ressurge uma nova globalização; não mais a 
cultural, de origem grega, ou militar, do Império 
Romano, ou a religiosa, com o cristianismo, mas, agora, 
a econômica (SOUTO, 2002, p. 1).  
 

A atuação estatal deu uma guinada: de produtor de bens 

passou a incorporar a noção de regulador de serviços de 

interesse geral34, com conseqüências na legislação, na 

                                                      
34“O serviço público, em sua acepção tradicional, pressupunha uma atividade 
mantida nas mãos do Estado, excluída do mercado, assumida no tocante à sua 
titularidade ainda que sua gestão pudesse ser concedida [...]. Pois bem, 
esse modelo que temos analisado e a partir do qual foi construída boa  
parte das técnicas de intervenção do Direito Administrativo no século que 
acabou por terminar, está hoje em crise. [...] Os serviços de interesse 
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jurisprudência e na doutrina dos países, até mesmo do Brasil35. 

Nesses serviços definidos como relevantes, a regulação teve a 

função de orientá-los e acompanhá-los por meio de proibições, 

licenças, fixação de padrões técnicos, de subsídios, de 

padrões de desempenho, controle de preços e provisão de 

informação (SOUTO, 2002, p. 37).  

Salomão Filho (2001, p. 14-15) chegou a prenotar que a 

teoria da regulação foi elaborada para representar a passagem 

da intervenção direta do Estado na ordem econômica para a 

função de organizador das relações sociais e econômicas, seja 

quando concede ao particular a prestação de serviços públicos 

e regula sua utilização mediante a fixação de preços e de 

níveis de qualidade, seja no exercício do poder de polícia 

sobre os mercados. 

 

 

                                                                                                                                                                      
geral referem-se às atividades, públicas ou privadas, que cumprem 
atribuições de interesse geral e estão submetidos, por isso, a obrigações 
de serviço público em atenção a diversas razões que traduzam valores 
coletivos normalmente perqueridos: a coesão social, o meio ambiente, a 
proteção dos consumidores, a igualdade social, a garantia de um bem-estar 
comum” (REBOLLO, 2003, p. 102,107). 
35Cassagne (2003, p. 201, tradução nossa) faz ressoar: “Um dos temas de 
palpitante atualidade é o que concerne à regulação estatal daqueles 
serviços que satisfazem as necessidades primordiais dos habitantes. É 
indubitável que a privatização tem sido a causa principal desse fenômeno, 
entretanto, também é certo que a operação privatizadora não resolve, por si 
só, toda a complexa problemática que atualmente se coloca nos planos 
jurídicos, econômicos e até político. Trata-se apenas de um ponto de 
partida. No meio de todo esse cenário, em que novos marcos legais e 
regulamentares introduzem grandes inovações sobre os esquemas tradicionais, 
aparecem os entes reguladores, cuja função básica e essencial consiste em 
atuar como fatores de equilíbrio e de recomposição dos diferentes 
interesses em jogo. [...] A necessidade de regulação aparece como um 
correlato do serviço público e justifica-se pelo princípio de 
subsidiariedade; seu objeto é harmonizar os poderes dos prestadores com o 
interesse dos clientes ou usuários e, mais ainda, com o interesse o mais 
genérico da comunidade, interesse público em suma”.  
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2.2 UMA TENTATIVA DE CONCEITO PARA A REGULAÇÃO 

 

Posner (2000, p. 3-5) definiu a regulação como a 

modalidade de intervenção estatal que afeta o funcionamento 

dos mercados e as decisões das empresas por meio de atos de 

controle e de comando, que podem ser chamados de regulação 

operacional. Esses atos, por sua vez, estariam embasados em 

normas legais voltadas para os setores definidos como 

relevantes no plano de desenvolvimento econômico, que 

constituiriam a regulação normativa. Nesse mesmo sentido o fez 

Gentot (1998, p. 41), ao estabelecer os poderes inerentes à 

regulação: o responsável pela edição das normas regulatórias 

(a regulação normativa) e os responsáveis pela sua aplicação e 

conseqüente repressão (a regulação operacional).  

Souto (2001, p. 438) e Benjó Neto (1999, p. 46-47), 

nesse contexto, já afirmaram que a regulação tem por fim 

compatibilizar a eficiência econômica com a satisfação do 

consumidor. Dessarte, possuiria a regulação três principais 

searas: i) a regulação de monopólios naquelas atividades em 

que a competição é inviável; ii) a regulação para a 

competição; iii) a regulação social, com vistas a assegurar a 

prestação de serviços públicos de caráter universal.  

Percebemos que, por meio da regulação, o ente estatal 

atua no mercado mediante regras e outras providências 

orientadas a influir na atuação dos agentes privados 



 

 

76
 

envolvidos, como já bem pontuou Lange (1998, p. 451), ao 

sublinhar que se trata de uma atividade que restringe os 

limites, os fins e a natureza da atividade privada.  

Condensando as características antes expostas, pensamos 

poder adotar a definição dada por Moreira (1997, p. 34), para 

quem a regulação seria: 

[...] o estabelecimento e a implantação de regras para a 
atividade econômica destinadas a garantir o seu 
funcionamento equilibrado, de acordo com determinados 
objetivos públicos. [...] O essencial do conceito de 
regulação é o de alterar o comportamento dos agentes 
econômicos (produtores, distribuidores, consumidores), 
em relação ao que eles teriam se não houvesse a 
regulação, isto é, se houvesse apenas as regras de 
mercado.  

 

 Esposamos, aqui, uma concepção estrita de regulação36 

como instrumento de correção de algum defeito no funcionamento 

do mercado, de acordo com o que Eberlein (1992, p. 15) definiu 

como “regulação de primeira ordem” e Justen Filho (2002, p. 

31) denominou de “primeira onda regulatória”, orientada à 

eficiência econômica, até porque a estrutura regulatória 

tratada no presente estudo, a Anatel e o mercado de telefonia, 

foi moldada visando a resultados predominantemente 

econômicos37.  

Parodiando novamente Ortiz (2004, p. 31), trata-se de 

uma regulação substituta do mercado, devendo, para isso, obter 

os efeitos benéficos e estimulantes que aquele pode produzir 

ao estabelecer padrões de comportamento, transmitir sinais que 

                                                      
36Igual posicionamento foi adotado por Sundfeld (2000, p. 18), Santos, 
Gonçalves e Marques (1998, p. 255) e Aragão (2001, p. 38-47). 

37Mendes (2000, p. 118) acredita ser esse o conceito que se encaixa no 
modelo empreendido pelas agências reguladoras brasileiras. 
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facilitem a orientação dos agentes, exigir padrões de 

qualidade e segurança e, na medida do necessário, fixar os 

preços, ademais de incentivar a liberdade de iniciativa e 

criar incentivos para uma gestão mais eficiente das empresas. 

É bem de ver que, do conceito de regulação estatal, 

estão excluídas a atividade direta do Estado na produção de 

bens e serviços e a atividade de fomento da iniciativa 

privada. Essas atividades, juntamente com a regulação, 

estariam no campo mais abrangente da intervenção estatal na 

ordem econômica38. Grau (2001, p. 156-157) soube precisar com 

maestria a distinção entre as duas formas de atuação estatal. 

Para o autor, o Estado intervém de duas maneiras na economia: 

quando age “no domínio econômico”, correspondendo a uma 

atuação direta como empresário; e quando atua “sobre o domínio 

econômico”, como agente normativo e controlador por meio das 

chamadas agências reguladoras39. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38Em concordância com Aragão (2003, p. 23).  
39Não é essa a posição de Marques Neto (2002, p. 14), que associa a idéia de 
regulação econômica à concepção mais geral de atuação estatal no domínio 
econômico: ”[...] a regulação é a atividade estatal mediante a qual o 
Estado, por meio da intervenção direta ou indireta, condiciona, restringe, 
normatiza ou incentiva a atividade econômica de modo a preservar a sua 
existência, assegurar o seu equilíbrio ou atingir determinados objetivos 
públicos”. 
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3 A NECESSÁRIA INTERAÇÃO ENTRE O DIREITO E A ECONOMIA DIANTE 

DA REGULAÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA 

 

3.1 A RACIONALIDADE ECONÔMICA POR TRÁS DO INTERESSE PÚBLICO 

 

 

  Para os teóricos do Direito Público francês que tanto 

influenciaram os nossos doutrinadores, a intervenção estatal 

na economia, seja pela sua forma direta seja pela regulação 

econômica, é identificada e legitimada pelo atendimento a um 

interesse público, coletivo, geral40. A expressão estaria, 

assim, associada ao fundamento e ao fim do exercício de 

funções e da tomada de decisões.  

 Apesar das dificuldades em se buscar um conceito 

jurídico preciso para o interesse público, podemos, no 

entanto, associá-lo a um interesse diferente e superior à mera 

combinação de interesses dos indivíduos, representando o bem 

de toda a nação, de toda a coletividade.  

Tal interesse não poderia, a princípio, ser perseguido 

nem alcançado por agentes privados: é preciso que um ente 

superior defina e promova a sua consecução. As autoridades 

públicas seriam, então, as únicas com legitimidade e poder 

para cumprir essa função. A idéia de serviço público, como 

técnica jurídica, surge, assim, como uma forma de satisfação 

                                                      
40Para uma maior precisão terminológica das expressões “interesse público, 
interesse geral e interessa coletivo”, ver Medauar (2003, p. 186-187). 
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desse interesse coletivo (PASCUAL, 1996, p. 567). Bastante 

conhecida é a definição de Duguit (1928, p. 61, tradução 

nossa), o precursor da Escola de Serviço Público na França: 

[...] qualquer atividade cujo cumprimento deve ser 
assegurado, regrado e controlado pelos governantes, uma 
vez que a sua consecução é indispensável à realização e 
ao desenvolvimento da interdependência social, ademais 
de apenas poder ser completamente realizada mediante a 
intervenção da força governamental. 

 

O autor construiu todo o Direito Administrativo Francês 

sobre a noção de serviço público, no sentido de que a 

administração tem um dever, que é a execução de serviços 

públicos para com os seus cidadãos, e somente ao efetivá-lo é 

que sua atuação se legitimaria. 

Percebemos, então, que as primeiras caracterizações do 

serviço público associariam-no à presença do poder público na 

sua prestação41. Vigia, a esse respeito, um princípio 

subjetivo, ou como foi conceituado por Giannini (1981, p. 44), 

“um princípio nominalístico: qualquer interesse é qualificado 

como público se o seu provimento compete a um ente qualificado 

como público”. 

Com a expansão das atividades prestacionais da 

administração e com a delegação de serviços públicos a 

sujeitos privados, começou-se a analisar tal questão não a 

partir das partes envolvidas, mas a partir das atividades 

desenvolvidas, buscando-se objetivar o conceito. Dessarte, nem 

toda atividade de caráter material-econômico executada pela 

                                                      
41Para uma evolução do conceito de serviço público, ver Chevallier (2003) e 
Rouban (2000). 
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administração seria considerada serviço público e nem aquelas 

cuja prestação estivesse a cargo da iniciativa privada seriam 

consideradas puramente comerciais. Chegaremos, no dizer de 

Caia (1983, p. 323), a uma noção de serviço público como 

técnica de organização daquelas atividades socialmente 

essenciais, ficando como saldo apenas a idéia da titularidade 

do serviço público, enquanto técnica de intervenção na 

economia.  

No direito pátrio, a contribuição de Grau (2001, p. 

137) para o tema é cardinal. Segundo o autor, a atividade 

econômica em sentido amplo envolveria qualquer atuação visando 

à satisfação das necessidades humanas, pouco importando o 

agente encarregado de sua prestação. Esse gênero decompor-se-

ia na atividade econômica em sentido estrito e nos serviços 

públicos.  

Na primeira espécie estariam aquelas atividades 

preferencialmente executadas pelo setor privado, enquanto a 

segunda abarcaria aquelas executadas preferencialmente pelo 

Estado, razão pela qual a titularidade delas é-lhe atribuída. 

Dependendo da possibilidade de vir a ser prestado ou não por 

particulares, o serviço público pode, ainda, ser privativo e 

não privativo. Neste último caso, adquiriria a característica 

da atividade econômica em sentido estrito.  

Ao analisar a Constituição Federal de 1988, ressalta o 

atual  Ministro  do  STF que  não  pairam   dúvidas  acerca da  
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caracterização das atividades elencadas em seu art. 21 como 

serviços públicos. Ele não classifica, entretanto, como tais, 

aquelas atividades de titularidade estatal anunciadas em seu 

art. 177, referentes ao monopólio do petróleo. Argumenta que, 

nesses casos, a diferenciação se perfaz a partir da 

identificação dos interesses atendidos por cada uma das 

hipóteses: o Estado prestaria atividades econômicas em sentido 

estrito, objetivando um imperativo de segurança nacional ou de 

um relevante interesse coletivo, enquanto nos serviços 

públicos buscar-se-ia o interesse social no sentido de coesão 

e interdependência social (GRAU, 2001, p. 149-159).  

Reconhecemos, como o autor, as dificuldades para 

distinguir as duas espécies de atuação estatal e que deve 

realmente ser buscada na realidade social a sua significação 

plena. Dele discordamos, no entanto, por não entendermos o 

motivo pelo qual determinados serviços de telecomunicações 

teriam mais relevância para a coesão e interdependência social 

que as atividades relacionadas à exploração do petróleo e ao 

gás natural, por exemplo. 

De qualquer forma, a breve incursão no controvertido 

tema dos serviços públicos nos mostra que, seja na sua teoria 

subjetiva, seja na sua vertente objetiva, estamos sempre às 

voltas com o suprimento de um interesse coletivo42.  

                                                      
42O conceito de interesse público vem adquirindo, hodiernamente, outros 
contornos. Citando Canotilho, para quem a República é uma organização 
política que serve ao homem e não o homem que serve aos aparelhos 
político-organizatórios, Justen Filho (1999, p. 127-129) somente admite a 
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Ao analisarmos as atuações concretas do Estado na ordem 

econômica, a simples referência a um interesse público não 

basta, todavia, para legitimá-las. Diante da generalidade com 

que é formulado, acaba dizendo nada, já que acolheria todo e 

qualquer interesse legalmente reconhecido como tal. Ao se 

estudar esse tópico como uma mera técnica administrativa, 

deixamos de considerar o que se está efetivamente buscando e 

que interesses estão sendo supridos, como se o direito 

desempenhasse um papel instrumental e acessório na 

implementação de políticas públicas. 

A referência a um interesse coletivo ou geral faz 

adentrar, por sua vez, no fundamento do próprio Direito 

Administrativo. Lima (1964, p. 19) já nos ensinava que o 

princípio fundamental que faz do Direito Administrativo um 

direito especial e autônomo é o princípio da utilidade 

pública, ao prover a satisfação de todas as necessidades da 

sociedade, e não as necessidades da própria Administração. 

Assevera ainda que a determinação do largo e variável conteúdo 

desse princípio cabe a ciências não jurídicas, dentre as quais 

destacamos a Economia. 

Somos da opinião que as implicações jurídicas da ação 

reguladora estatal somente serão efetivamente compreendidas 

caso verifiquemos quais os conflitos entre interesses e os 

                                                                                                                                                                      
existência de um interesse público “quando imediatamente submisso ao 
princípio da dignidade da pessoa humana”. Propõe o autor a personalização 
do Direito Administrativo, buscando, com isso, a rejeição da supremacia da 
burocracia sobre a sociedade civil, justamente, por envolver a superação 
de concepções meramente técnicas para que um enfoque ético prevaleça. 
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valores respectivos que são afetados por ela. Para isso, temos 

que procurar as relações entre as funções econômicas dos 

institutos e as suas estruturas jurídicas. Acordamos com 

Ascarelli (1975, p. 57 apud JANSEN, 2003, p. 9): 

Um mestre dentre os mestres, Pietro Bonfante, chamava a 
atenção para o contraste entre a estrutura e a função de 
um instituto como um critério heurístico para que o 
histórico pudesse desvendar a função originária, 
revelada através dos elementos estruturais sem 
significado na análise de sua função posterior. [...] O 
contraste entre a estrutura e a função real de um 
instituto está, a rigor, sempre presente diante da 
impossibilidade de uma adequação perfeita de qualquer 
estrutura fixa e esquemática a uma variedade de casos 
concretos. 

 

 Para realmente entendermos a regulação estatal na 

economia é preciso visualizá-la sob um ângulo funcional. 

Bobbio (1977, p. 63, tradução nossa) já assentia: “Em poucas 

palavras, aqueles que se dedicaram à Teoria Geral do Direito 

preocuparam-se muito mais em saber como o direito foi 

elaborado que para que se presta”. 

Adentramos aqui na vessada da análise econômica do 

direito43. Tal abordagem fornece ao jurista uma maneira de 

                                                      
43Consoante Oppetit (1992, p. 23), o movimento da análise econômica do 
direito nasceu nos Estados Unidos no começo dos anos sessenta, quando os 
economistas da Universidade de Chicago começaram a explorar a 
possibilidade de utilizarem os seus instrumentos habituais de análise – 
especialmente os modelos de escolha racional e do mercado – na política, 
na burocracia e também no direito. Essa preocupação em quebrar as 
barreiras das ciências econômicas e de outras ciências sociais não 
apresentava, entretanto, nada de revolucionário, até porque era algo 
elementar para os economistas clássicos e mesmo para os juristas-
históricos ou sociólogos, desde Montesquieu, preocupados com o efeitos das 
regras jurídicas sobre a vida em sociedade. Todavia, sob o efeito do 
positivismo jurídico, do formalismo e de um profissionalismo exacerbado, 
perdeu-se essa visão primeira, o que explica o grande sucesso perante os 
juristas dessa redescoberta, impulsionada pela escola do realismo 
americano. O movimento da análise econômica do direito representou ao 
longo das décadas de sessenta a oitenta a corrente de pensamento dominante 
na doutrina americana e deu lugar a uma literatura considerável pela sua 
produção, mas de acesso difícil em razão do vocabulário empregado e das 
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melhor compreender as funções das instituições e das regras 

jurídicas. Cuida-se de uma visão dinâmica do direito, visto em 

sua historicidade e em seu aperfeiçoamento, em oposição a um 

sistema fechado nele mesmo, no qual o jurista unicamente 

dispõe das regras para solucionar os problemas jurídicos.  

Ao disponibilizar um leque de instrumentos para melhor 

compreensão das finalidades do sistema jurídico, a análise 

econômica do direito proporciona uma tríplice finalidade: 

crítica (predizer os efeitos não esperados de uma lei), 

normativa (determinar a legislação a ser adaptada) e preditiva 

(predizer a legislação a ser adotada) (LEMENNICIER, 1991 apud 

OPPETIT, 1992, p. 23). 

 

Entendemos que a análise econômica do direito é 

necessária para uma melhor compreensão do tema abordado no 

presente trabalho. Isso não significa, entretanto, que 

concordamos com a intenção dos mais entusiastas dessa linha de 

pensamento, no sentido de orientar o direito exclusivamente 

                                                                                                                                                                      
controvérsias que geraram. Após a publicação do livro de Richard POSNER, 
“Economic analysis of law”, em 1972, o movimento ganhou em definitivo as 
law schools e exerceu uma influência considerável: passou-se a aplicar a 
análise econômica a todo tipo de problema, especialmente àqueles ligados à 
política legislativa. De uma maneira geral, os juristas dessa época se 
alinharam aos economistas do direito e evocaram em seus discursos apenas 
aqueles elementos aceitáveis a estes últimos. A partir de 1980 o movimento 
passou a sofrer uma grande ruptura: os filósofos do direito travaram 
verdadeiros embates com Richard Posner, e outros juristas contestaram a 
pretensão da análise econômica do direito em comandar sozinha o discurso 
jurídico (entre eles, G. Calabresi e a Escola de Yale). Ademais, diversas 
correntes começaram a aparecer, terminando em divergências acerca da 
concepção do direito, o que levou a um fracionamento entre sua concepção 
austríaca, sua concepção institucional e sua concepção libertária. O 
movimento, que fez grande sucesso nos anos 80 na Alemanha, não teve muita 
repercussão nos países de língua latina, permanecendo quase que ignorado, 
por exemplo, na França. Entre nós, indispensável a leitura de Faria 
(1994).  
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para a maximização da riqueza social, a partir da perspectiva 

utilitarista e distorcida do homo oeconomicus, como se todas 

as relações entre as pessoas pudessem ser analisadas numa 

relação de custo-benefício.  

Acreditamos que, apesar de tal análise ser indiferente 

aos direitos subjetivos e aos princípios jurídicos, pode ela, 

no entanto, fornecer grandes subsídios para a aplicação do 

direito, especialmente em sua vertente econômica. Não 

esperamos que ela determine ao direito quais objetivos que 

devem ser perseguidos, mas sim que o auxilie como uma técnica 

na compreensão de suas hipóteses e na eliminação do dogmatismo 

acerbado.  

 

 

3.2 AS TEORIAS ECONÔMICAS DE INTERVENÇÃO PÚBLICA 

 

 

O sistema capitalista, para a escola regulacionista 

econômica, somente funcionaria mediante constantes ajustes nas 

instituições e estruturas existentes em cada país. Queiroz e 

Prado Filho (2002, p. 105) observam que para cada forma 

sistematizada de organização e distribuição da produção 

predominante por um período de tempo relativamente longo, 

existiria uma maneira específica de regulação estatal por meio 

de instituições, procedimentos e valores com poder coercitivo.  
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De qualquer maneira, as iniciativas dos economistas no 

campo da regulação tiveram como lastro a análise tradicional 

do bem-estar. No caminho traçado por FIANI (1998), foi o 

surgimento da teoria do bem-estar que possibilitou a ciência 

econômica tratar de uma maneira formalizada a intervenção 

estatal na ordem econômica. De uma forma pouco rigorosa, 

podemos afirmar que a análise do bem-estar intenta definir sob 

que condições a busca do interesse individual na atividade 

econômica é capaz de levar ao bem comum e sob que condições 

ela não o faz.  

Partindo de uma visão conhecida como individualismo 

metodológico, segundo o qual o “indivíduo é o melhor juiz para 

decidir seu próprio bem-estar e que o bem-estar da sociedade 

depende unicamente do bem-estar de cada indivíduo isoladamente 

considerado” (JACKSON, 1992, p. 104, tradução nossa), tal 

análise pretende investigar as condições em que o mercado atua 

no sentido de promover o bem comum.  

Estamos, pois, às voltas com imperfeições, falhas ou 

inoperacionalidades do mercado, quando a livre interação entre 

ofertantes e demandantes é falha em levar determinado setor, 

ou o sistema como um todo, à produção de certos resultados 

tidos como desejáveis. 

Objetivando uma melhor compreensão do conceito de falha 

de mercado, precisamos conhecer, ainda que sucintamente, o 
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teorema fundamental da teoria clássica do bem-estar social44. 

Ele nos diz que, se houver um número suficiente de mercado  

(em que produtores e consumidores atuam competitivamente e sem 

a intervenção estatal), e existindo equilíbrio, então a 

alocação de recursos será ótima.  

Foi o economista italiano Vilfredo Pareto quem 

especificou essa condição ótima ou eficiente de recursos, que 

passou a ser conhecida como a condição de Pareto, segundo a 

qual, quando a condição é satisfeita, é impossível que um 

indivíduo ganhe sem que outro tenha perda. É esse o sentido 

adotado pelos economistas para a eficiência econômica45.  

Percebemos que a questão é tratada a partir de um 

modelo de mercado que funciona em concorrência perfeita e que 

possibilita a maximização dos ganhos de produtores e de 

consumidores, concomitante com uma alocação ótima dos fatores 

produtivos. Para Marais (2004, p. 39), as condições para uma 

concorrência pura e perfeita seriam: i) a atomicidade dos 

ofertantes e dos consumidores, tidos como price takers; ii) a 

homogeneidade ou substituabilidade dos bens; iii) a livre 

                                                      
44A discussão que segue acompanha os ensinamentos Bahm (1993). 
45Já o segundo teorema da economia do bem-estar traz a idéia de que deve 
haver um equilíbrio entre a eficiência e a eqüidade. Enquanto a eficiência 
implica que a sociedade está tirando o maior proveito possível de seus 
escassos recursos, a eqüidade significa uma distribuição eqüitativa dos 
benefícios desses recursos entre seus membros. Para isso, é necessário que 
o Estado garanta uma distribuição inicial de renda compatível com o que se 
deseja alcançar, fazendo o mercado o resto. Em outras palavras, ao Estado 
caberia a fixação dos objetivos de distribuição e a estrutura de 
propriedade dos recursos existentes, e ao mercado competiria a produção de 
bens e serviços. Para uma análise dos aspectos de eficiência e de eqüidade 
sobre a teoria econômica da regulação, ver o interessante ensaio de 
Florissi (2001).  
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mobilidade dos fatores de produção; iv) a transparência do 

mercado, no sentido de que todos os atores têm perfeito 

conhecimento acerca da disponibilidade e dos preços dos bens e 

dos fatores.  

Do primeiro teorema fundamental de Pareto, extraímos 

uma série de conseqüências sobre o papel do Estado na 

economia: i) se os mercados em livre concorrência funcionam 

adequadamente, a intervenção do Estado na economia deve ser 

mínima; ii) se os mercados não satisfazem as condições 

exigidas pelo primeiro teorema, podem surgir as falhas de 

mercado relacionadas à eficiência, sendo, então, necessária a 

intervenção do Estado.  

Divisamos, de antemão, que as hipóteses simplistas, 

caracterizadoras das falhas de mercado desse modelo ideal, não 

correspondem inequivocamente à realidade. No entanto, isso não 

as torna imprestáveis, afinal, como em todo modelo teórico, 

não buscamos uma descrição exata da realidade, mas a 

identificação de certos nexos de causalidade entre os 

elementos envolvidos46. 

Segundo a concepção exposta por Nusdeo (2001, p. 139), 

as principais falhas de mercado, correspondentes à ausência de 

pressupostos que haviam lastreado a teoria do bem estar, são 

cinco: i) a mobilidade de fatores; ii) o acesso às informações 

                                                      
46Ver, nesse aspecto, Möschel (1993, p. 88-91). 
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relevantes; iii) a concentração econômica; iv) as 

externalidades; e v) os bens coletivos.  

Adentraremos em cada uma dessas hipóteses, detendo-nos, 

com mais detalhes, na situação caracterizadora do interesse 

maior de nosso estudo, a questão do acesso às informações 

relevantes, ou em sua conotação negativa: a assimetria 

informacional entre os agentes econômicos. 

 

3.2.1 A mobilidade de fatores 

 

O modelo ideal de mercado prevê a inexistência de 

qualquer restrição quanto à entrada e à saída dos agentes 

produtivos que, notadamente dentro de uma perspectiva de longo 

prazo, podem movimentar-se livremente, adentrando ou 

abandonando o mercado, sempre à procura de obter maior 

vantagem. Já em relação aos produtos, serviços e recursos, 

igualmente não deve existir qualquer cerceamento de 

movimentação: os trabalhadores, então, poderão deslocar-se de 

uma região para outra, as empresas poderão expandir ou reduzir 

suas plantas, etc. 

 Tal agilidade na movimentação dos fatores não ocorre 

na realidade. Existe, antes, uma rigidez mais ou menos 

pronunciada em quase todos os fatores. A constatação dessa 

rigidez fez com que Keynes (1982) demonstrasse a existência do 
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equilíbrio econômico mesmo com um subemprego dos fatores de 

produção. Em outras palavras, não haveria forças automáticas 

aptas a levar a economia a sair dessa situação e voltar a se 

aproximar do pleno emprego.  

A principal obra de Keynes (1982) é de 1936, período 

marcado por graves crises, como a Queda da Bolsa de Nova 

Iorque de 1929 e a Grande Depressão dos anos trinta. 

Criticando as deficiências das teorias então vigentes, 

afirmava o autor que os dois principais defeitos da economia 

de sua época eram a incapacidade para proporcionar o pleno 

emprego e a arbitrária e desigual distribuição das riquezas.  

Ao mostrar que o pleno emprego era determinado também 

pela soma do consumo e dos investimentos, Keynes propunha que 

o Estado deveria intervir para estimular essas duas funções, 

seja diretamente, por meio de despesas públicas, seja 

indiretamente, por meio da política monetária. Propiciou, com 

isso, um fundamento teórico forte para justificar a 

intervenção estatal na economia: se o Estado estimulasse a 

demanda, poderia propiciar o aumento da oferta e do emprego 

(KEYNES, 1982). 
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3.2.2 A concentração econômica 

 

Ao discorrer sobre o tema, Justen Filho (2002, p. 33) 

nos diz que a concentração econômica caracteriza-se quando 

“não existe disputa suficiente e adequada no mercado”. Trata-

se, pois, da situação em que há agentes com capacidade de 

afetar, de modo significativo, o nível da oferta ou da 

demanda, caracterizando as noções de monopólio (do lado da 

oferta) e de monopsônio (do lado da demanda). 

O comportamento não competitivo dos agentes econômicos 

encontra sua expressão mais convencional naquilo que os 

livros-textos denominam de monopólio natural47. Como já 

assinalou Bustamante (1993, p. 107-108), o monopólio natural, 

em sentido estrito, assim se caracteriza pois, ao se alcançar 

um elevado volume de produção, a incidência de custos fixos se 

reduz para cada unidade adicional produzida. Desse modo, o 

custo médio de produção igualmente é reduzido48, alcançando-se 

as economias de escala49. Conseqüentemente, consegue-se uma 

                                                      
47Monopólio natural é a “situação em que uma empresa pode produzir o output 
desejado por menor custo do que qualquer combinação de duas ou mais 
empresas” (ORTIZ; GARCÍA–MORATO, 2001, p. 22, tradução nossa). Para 
aprofundar a noção de monopólio natural, ver Sharkey (1989), Craig (2001),  
Rachline (1996) Garcia (2002).  

48Custo variável é aquele que se modifica em função da quantidade produzida; 
enquanto fixo é aquele incorrido pela empresa para qualquer nível de 
produção. O custo médio é obtido dividindo-se o volume produzido pelo 
custo total. Não deve ser confundido com o custo marginal, o qual 
corresponde ao custo de se produzir uma unidade a mais.  

49“As economias de escala decorrem das chamadas indivisibilidades técnicas, 
ou seja, a impossibilidade ou inviabilidade econômica de se produzirem 
equipamentos para serem aplicados apenas a número reduzido de peças ou 
unidades. E assim, ou eles comportam uma produção em grande série ou, pura 
e simplesmente, não são adotados. [...] As economias de escala nada mais 
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maior eficiência com um só produtor atendendo ao mercado do 

que com vários produtores isoladamente.  

Tal conceito, seguindo o professor da Faculdade de 

Direito da Universidade de Buenos Aires, teria sido ampliado 

para incorporar uma noção mais ampla de monopólio natural, 

segundo a qual a eficiência advinda das economias de escala 

não somente ocorre quando o custo médio de produção se reduz, 

mas também quando ele aumenta, mas não em forma aritmética 

(BUSTAMANTE, 2003). Dito de outra forma: quando a produção de 

uma única empresa implica custos menores que a mesma produção 

em várias empresas separadas, mesmo que não se alcance o 

pretendido custo marginal inferior ao custo médio. 

Segundo Possas, Fagundes e Pondé (1998, p. 2-3), a 

literatura consagrou a situação do monopólio natural como a 

estrutura de mercado mais suscetível de justificar 

teoricamente a regulação estatal, “na expectativa de que os 

custos unitários associados à instalação e operação de uma 

única unidade (planta ou empresa) mais que compensem os custos 

e riscos de sua regulação”. A tarefa do regulador, aqui, seria 

permitir os ganhos de eficiência com a existência de um 

monopólio e, ao mesmo tempo, impedir a fixação de preços muito 

acima do que seria cobrado num mercado mais competitivo, 

                                                                                                                                                                      
vêm a ser do que processos pelos quais se reduz acentuadamente o custo 
unitário de produção de um bem, à medida que aumenta o volume produzido, 
isto é, a escala de produção” (NUSDEO, p. 147-148). 
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minimizando suas possibilidades de extração da renda 

econômica50. 

 

3.2.3 As externalidades 

 

Marcamos que uma das condições de efetividade do 

Teorema de Pareto diz respeito à existência de mercados em 

número suficiente. Tal condição, apostila Fiani (1998, p. 12), 

relaciona-se com o problema das externalidades: haverá 

externalidade nas situações em que “uma atividade de natureza 

econômica de um agente gerar um custo ou um benefício sem que 

o agente em questão tenha que arcar com este custo ou possa 

ser remunerado pelo benefício”. As externalidades refletem, 

pois,  a tendência dos agentes econômicos de excluir a própria 

responsabilidade por todos os custos necessários à sua 

produção e de, por outro lado, procurar apropriar-se das 

vantagens, por circunstâncias provocadas por terceiros.  

O caso clássico de externalidades foi concebido por 

Cheung (1973), quando este estudava a produção artesanal de 

mel e maçãs, que pode ser assim resumida: as abelhas trabalham 

                                                      
50Para Viscusi; Vernon (1995, p. 482), a regulação, nesse caso, é defendida 
como a solução para evitar a ocorrência de três alternativas consideradas 
inferiores do ponto de vista da teoria do bem-estar: i) a livre operação 
de uma empresa privada, que poderá vir a limitar a quantidade ofertada e 
praticar preços de monopólio; ii) a livre operação de várias empresas 
privadas com escalas sub-ótimas, acarretando  custos e preços elevados, 
embora com margens de lucro reduzidas; iii) a produção estatal com uma 
escala de produção eficiente, mas sujeita a ineficiências ocasionadas por 
uma gestão politizada ou meramente sem incentivos para buscar ganhos de 
produtividade e qualidade. 
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o ano todo, mas é na primavera que ficam mais ocupadas, quando 

polinizam as árvores frutíferas e quando as abelhas jovens 

precisam ser alimentadas com o néctar e o pólen. Os 

proprietários das árvores frutíferas beneficiam-se, nessa 

época, com a proximidade das abelhas: eles terão maior 

rendimento por causa dos serviços de polinização por elas 

fornecidos.  

No caso acima relatado, temos uma situação em que a 

aplicação de maior quantidade de mão-de-obra, terra e capital 

na plantação de maçãs não somente aumentará a produção 

frutífera, mas também fornecerá mais alimento para as abelhas.  

Meade (1952, p. 56-57) chamou este caso de fator não-pago, já 

que a situação é criada simplesmente em virtude de o plantador 

de maçãs não poder cobrar a comida das abelhas do seu criador. 

Por outro lado, as abelhas fertilizam as flores das macieiras.  

Se o criador de abelhas, na vizinhança da plantação, 

aumentar o tamanho da colônia, é porque provavelmente prevê um 

benefício maior, sob a forma de receita adicional oriunda da 

venda de maior quantidade de mel. Ao mesmo tempo, o plantador 

de maçãs será beneficiado com uma maior quantidade de árvores 

polinizadas e, daí, uma maior quantidade de maçãs. Deparamo-

nos, mais uma vez, com uma situação de fator não-pago: os 

benefícios externos existem tanto na decisão do plantador de 

maçãs quanto na decisão tomada pelo criador de abelhas. 
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As externalidades positivas do célebre caso 

correspondem a uma falha no sistema de mercado, no qual o 

governo deveria intervir por meio de impostos e subsídios 

apropriados, objetivando levar em consideração os benefícios 

que o plantador de maçãs e o criador de abelhas aparentemente 

não percebem ou, pelo menos, não podem cobrar. 

As externalidades negativas, por sua vez, tratam da 

transferência indevida para terceiros dos custos inerentes à 

atividade econômica. O exemplo padrão citado pela doutrina 

trata do caso da poluição ambiental de uma usina siderúrgica 

que se instala próxima a uma lavanderia que estende as roupas 

ao sol (NUSDEO, 2001, p. 152-153).  

Com a fuligem emanada das chaminés da usina, haverá um 

custo adicional para a secagem das roupas. A usina transfere à 

lavanderia um custo extra que não é dela: ou reenxugar a 

roupa, ou construir um abrigo para ela. Nesse caso, a 

lavanderia tem duas alternativas: ou transfere os custos para 

a comunidade, aumentando seus preços, ou então incorpora o 

custo extra, diminuindo os investimentos ou a qualidade dos 

serviços. Vemos, aqui, um problema até maior do que o ocorrido 

no caso das externalidades positivas, já que “a atuação 

espontânea do mercado retratará a remessa à responsabilidade 

alheia das conseqüências danosas decorrentes de atuação 

empresarial” (JUSTEN FILHO, 2002, p. 35). 
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3.2.4 Os bens coletivos 

 

Para a Ciência Econômica, bem público ou coletivo é o 

bem para o qual o princípio da exclusividade não se aplica, ou 

seja, ele poderia ser simultaneamente consumido por mais de um 

indivíduo sem diminuir o seu consumo por qualquer outra 

pessoa.  

Enquanto um bem privado puro apresenta-se sob a forma: 

X (quantidade total disponível para o grupo) = x1 + x2 + ... + 

xn (xi representando as quantidades consumidas pelos diferentes 

indivíduos), um bem público puro tem a forma: X = x1 = x2 = ... 

= xn (BUCHANAN, 1998, p. 184). Apresenta então o bem público 

uma espécie de indivisibilidade, sendo impossível a sua 

apropriação individual ou privativa por um só consumidor51. 

Pontifica Clam (1997) que a grande particularidade do 

bem coletivo reside no seu contraste com o bem privado. Para 

este último, o esforço empregado na sua obtenção está 

relacionado com o prazer que se lhe segue, ou seja, haveria 

uma relação entre o preço pago na sua obtenção e o prazer 

obtido com o pagamento de um preço. É justamente essa 

estrutura do bem privado que determina a lógica do mercado: 

                                                      
51As definições mais antigas de bem público costumam associá-lo à idéia de 
um bem livre, impossível de se tornar rarefeito ou apropriável por poucos 
e cujo aproveitamento não está ligado ao sistema de preços, como, por 
exemplo, o ar. Não obstante, o bem público econômico pode até mesmo 
apresentar uma certa escassez. Na verdade, pode ele ser escasso, finito, 
insuficiente, contanto que sua disponibilidade não seja divisível ou 
diferenciável.   
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“uma escolha individual-racional a avaliar as quantidades e as 

qualidades de um aproveitamento exclusivo” (CLAM, 1997, p. 

235). Dessa forma, a lógica das escolhas privadas encontra sua 

melhor expressão no sistema de preços privados.  

Já as escolhas públicas, realizadas pelo Estado ou por 

suas administrações, segundo o magistério do professor da 

Universidade d’Angers, far-se-iam fora do mecanismo de preços 

(hors-prix). Assim, os bens públicos não poderiam ser 

comercializados, mas apenas transferidos, doados (CLAM, 1997). 

Até mesmo Smith (1976) defendia que os bens 

proporcionadores de benefícios para toda a sociedade deveriam 

ser providos sob a forma de uma contribuição geral. Com 

efeito, ainda que alguns falem de preços fiscais, não possuem 

os bens coletivos, numa avaliação subjetiva, qualquer relação 

com o valor porventura despendido com o prazer proporcionado. 

Da análise feita, percebemos que uma economia baseada 

unicamente no mercado privilegiará, sem dúvida, a produção de 

bens privados em detrimento dos bens públicos. Muito 

dificilmente, deixando-se as livres forças de mercado agirem 

sem interferência, o sistema de saúde público será 

implementado, uma campanha de alfabetização iniciada, ou os 

transportes públicos melhorados.  O mercado apresenta, aqui, 

uma falha, uma vez que não pode perceber os sinais 

manifestados pela população que se beneficiaria diretamente 

com tais bens. Ademais, mesmo que os percebesse, submeter o 
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acesso a tais bens aos mecanismos de oferta e demanda 

implicaria uma grande exclusão social.  

Tal constatação deixou uma grande variedade de bens a 

serem prestados mediante o orçamento público. No entanto, após 

o reconhecimento de que a maior parte da economia real opera 

num mundo em que vicejam bens públicos impuros, a atenção 

passou a ser dirigida à maneira como eles podem ser fornecidos 

por alguma forma de exclusão, atribuindo assim um maior papel 

ao mercado. 

 

3.2.5 O acesso às informações 

 

Ainda que as falhas de mercado vistas aqui tenham sido 

elaboradas pela teoria econômica neoclássica52 no final do 

século XIX, muitas de suas contribuições mostram-se ainda 

robustas e pertinentes no mundo atual. Tanto assim o é que foi 

justamente pelo fato de esmiuçarem uma dessas falhas, as 

                                                      
52A expressão neoclássica é usada para se opor à Escola Clássica, a qual 
corresponde à corrente de pensamento econômica desenvolvida por Adam 
Smith, Malthus, David Ricardo e John Stuart Mill. Vergara (1995, p. 33) 
assim definiu o surgimento da Escola Neoclássica: “A partir de 1870, uma 
corrente de economistas (Edgeworth, Jevons, Marschall no Reino Unido, 
Menger na Alemanha e Walras em Lausanne) começou a estudar a economia de 
um modo mais analítico e mais formal que os adeptos da economia política 
clássica. Sua análise vai consistir em supor uma sociedade abstrata em que 
cada indivíduo procura ‘maximizar sua utilidade individual’ e se perguntar 
de que maneira vai se comportar tal sociedade. Vão recorrer a um certo 
número de ferramentas matemáticas, como ‘funções de utilidade marginal’, 
‘custo marginal’, etc. Estes autores, às vezes chamados marginalistas (em 
virtude da importância em sua análise dos conceitos de produtividade e de 
utilidade marginal), foram também chamados neoclássicos (para ressaltar 
sua continuidade – ou descontinuidade – em relação à parte analítica da 
economia política clássica)”. 
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asssimetrias informacionais, que a Academia Sueca de Ciências 

concedeu, em 2001, o prêmio Nobel de Economia aos 

pesquisadores Joseph E. Stiglitz, Michael Spencer e George A. 

Akerlof.  

“Alguém deverá dizer aos acadêmicos que a informação é 

um recurso valioso: o conhecimento é poder. Ainda assim ele 

ocupa um lugar inferior na cidadela econômica.” Foi dessa 

forma que Stigler (1961, p. 214, tradução nossa) escreveu em 

seu estudo inicial sobre sua teoria da procura. Desde então as 

coisas mudaram e os problemas relacionados à informação 

passaram a ocupar um lugar prestigiado no universo das 

ciências sociais (McMILLAN; ROTHSCHILD, 1994, p. 906). 

A esse respeito, Salgado (2003, p. 3), tratando do 

desenho institucional do modelo regulatório brasileiro, é 

pertinente: 

É significativo que o prêmio Nobel tenha sido concedido 
a economistas cujos trabalhos dissecaram as razões por 
trás do mau funcionamento de mercados, em uma época na 
qual, em todo o mundo, reavaliavam-se os respectivos 
papéis do Estado e do mercado na organização do sistema 
econômico. 

A existência de uma informação perfeita entre 

consumidores e produtores é um dos pressupostos da teoria 

econômica para que a economia atue eficientemente nos moldes 

do Teorema de Pareto. Malgrado o mundo informatizado no qual 

vivemos, ainda são inúmeras as informações suscetíveis de 

serem encobertas ao mercado. Ainda hoje, os fabricantes detêm 

muito mais informações que os consumidores sobre a qualidade e 
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o funcionamento de seus produtos, e os diretores e 

administradores de uma empresa conhecem muito melhor a saúde 

financeira e as perspectivas de futuros negócios que seus 

acionistas. 

Vimos, em capítulo precedente, que, no setor de 

telefonia pátrio, o ente estatal, atualmente, supervisiona o 

jogo do mercado, estabelecendo preceitos e intervindo de 

maneira permanente para amortecer as tensões, solucionar os 

conflitos e assegurar a manutenção de um equilíbrio sistêmico.  

Ora, deixando o Estado a posição de ator, converteu-se 

em árbitro do jogo econômico, limitando-se a impor regras aos 

operadores e esforçando-se em harmonizar suas ações. Nessa 

tarefa, incumbe ao Estado manter-se perfeitamente informado: 

ele precisa conhecer o setor regulado perfeitamente, de modo a 

estabelecer regras compatíveis tanto com os objetivos de lucro 

das empresas envolvidas quanto aos interesses coletivos 

envolvidos e, num segundo passo, verificar se tais regras 

estão sendo plenamente observadas. 

Mas o que vem a ser realmente a assimetria 

informacional? Para uma melhor compreensão de seu significado, 

e seguindo os ensinamentos de Gaban (2002, p. 128-130), é 

preciso dizer que a assimetria de informação é, antes de tudo, 

um fenômeno da comunicação. Ao concebermos a noção de 

repertório como um conjunto de signos conhecidos ou 
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assimilados por um indivíduo ou grupo de indivíduos, ou 

melhor, um estoque de experiências fixado por um determinado 

código, podemos dizer, como o autor, que, para haver uma troca 

de informações entre dois sujeitos é necessária uma certa 

correspondência entre os respectivos repertórios.  

Na realidade, um fator decisivo em toda ação 

comunicativa diz respeito à existência de um equilíbrio dos 

repertórios dos sujeitos da comunicação. É ele que determina 

se uma relação de comunicação vai ocorrer de forma simétrica 

ou de forma complementar: enquanto na interação simétrica o 

elemento central é a igualdade entre os participantes; na 

relação complementar, um deles exerce poder sobre o outro. Do 

exposto, perfilhamos a noção adotada: 

Podemos então entender que a assimetria de informação 
pode ser representada por uma assimetria ou 
desequilíbrio de conteúdos de repertório. Tendo por 
certo que tal desequilíbrio pode resultar em 
desequilíbrio da capacidade de barganha e sobreposição 
de interesses numa relação entre dois sujeitos em torno 
de bens e/ou valores (GABAN, 2002, p. 130).  

 

Consideraremos, a seguir, algumas situações em que a 

informação imperfeita tem importância, ao dificultar uma 

perfeita atuação do Estado na regulação econômica.  
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3.2.5.1 A seleção adversa (adverse selection) e a álea moral 

(moral hazard) 

 

A seleção adversa surge quando, numa relação, uma das 

partes tem mais informação que a outra, e a parte menos 

informada sabe que está em desvantagem, sendo cautelosa no seu 

agir. O equilíbrio vai ser o resultado dessa preocupação. Um 

exemplo aclarar-nos-á o entendimento53. 

Quando um indivíduo decide vender seu automóvel, ele 

possui mais informação sobre o veículo do que um comprador 

potencial. Pode até mesmo ser essa informação que o induz a 

vender o automóvel. Assim, qualquer sinal de que, por exemplo, 

a transmissão esteja perto de se quebrar pode motivá-lo a 

trocar de carro. É por essa razão que as lojas de automóveis 

usados estão repletas de “limões” (designação dada a 

automóveis usados com algum defeito grave escondido, no 

sentido de que algo no veículo não vai bem e que ainda pode 

piorar).  

Por outro lado, o comprador potencial de um automóvel 

usado conhece esse fato e o levará em consideração quando 

resolver entrar no mercado. Ele reconhece que a seleção de 

automóveis em qualquer lote é adversa, não existindo, por 

conseguinte, uma mostra aleatória de um determinado modelo e 

                                                      
53Tomamos o exemplo dado por Akerlof (1970). 
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marca, mas uma amostra em que os automóveis com defeitos 

mecânicos têm uma maior representatividade.  

A seleção adversa vai, então, afetar o preço de 

mercado. Ora, os proprietários dos “limões” sabem que, a 

qualquer momento, seus automóveis vão apresentar sérios 

problemas. Assim, apressam-se em vendê-los. Ressalte-se que os 

detentores dos veículos que apresentam os defeitos mais graves 

são os que querem repassá-los a qualquer preço.  

Com a colocação à venda dos piores “limões”, os preços 

caem e os proprietários dos melhores “limões” acreditam que é 

preferível ficar com os veículos a vendê-los. Tais atitudes 

guardam o seguinte significado: à medida que o preço cai, a 

quantidade de “limões” postos à venda diminui. Concomitante, a 

qualidade da oferta cai com o preço.  

A razão para esse movimento de mercado está baseada na 

constatação de que à proporção que o preço sobe, a qualidade 

aumenta, mostrando que, no caso da seleção adversa, o 

comportamento da demanda vai depender tanto da qualidade 

quanto do preço. 

Percebemos que a falta ou a imperfeição de informações 

de um dos agentes do mercado atinge diretamente a noção de 

preço e de qualidade, porquanto, para os consumidores, os 

preços vão acabar conotando, num dado momento, um valor 

informacional maior do que apenas o de sinalizar uma escassez 
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ou abundância de um dado produto, já que a qualidade é uma 

informação que fica com os vendedores. 

As circunstâncias em que a seleção adversa está 

presente não estão restritas ao mercado de carros usados. 

Rasmusen (1989, p. 239) elenca uma variedade de situações em 

que as posturas dos compradores e dos vendedores parecem 

exprimir essa deficiência informacional. O autor identifica, 

na seleção adversa, o motivo pelo qual determinadas marcas de 

produtos e serviços de avançada tecnologia são vendidos por 

diferentes preços.  

Nesse caso, os consumidores estariam dispostos a pagar 

preços maiores por certas marcas, pois eles sabem que as 

marcas tendem a incluir mais bens de alta qualidade. Os de 

baixa qualidade acabam sendo vendidos por dois preços: por um 

preço alto, em competição com seus pares melhores; e, em 

diferentes estabelecimentos ou sob nomes diferentes, por um 

preço mais baixo visando àqueles consumidores menos dispostos 

a trocar seu dinheiro por qualidade. 

Surge, do exposto, a necessidade de o Estado intervir 

para obrigar a difusão de informações essenciais e assim dar 

às partes menos favorecidas a possibilidade de uma escolha 

mais adequada54. No entanto, muitas vezes, como será visto mais 

adiante, no setor de telefonia, a informação é tão 
                                                      
54São bastante diversificadas as normas jurídicas que têm por finalidade 
impor a determinados agentes econômicos a prestação de informações 
relevantes para a tomada de decisões, estando presentes no direito do 
consumidor, no direito societário e no direito das agências reguladoras (o 
Direito Administrativo Econômico). 
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privilegiada e secreta que nem mesmo o Estado consegue ter 

acesso a ela, deixando de adotar as providências mais 

acertadas para a situação (JUSTEN FILHO, 2002, p. 36). 

Necessária se faz, ainda, a menção à álea moral55, que 

surge quando uma das partes assegura a outra contra algo que a 

parte assegurada tem um certo controle. No exemplo anterior, 

um automóvel vendido a um novo proprietário em perfeitas 

condições pode até chegar a se desmontar, se o seu 

proprietário não lhe der a manutenção apropriada.  

Com efeito, o fato de o automóvel estar garantido dá ao 

novo proprietário um incentivo para gastar menos na manutenção 

preventiva do veículo, uma vez que tais reparações não seriam 

feitas por ele. Na verdade, o preço da apólice de seguro é 

calculado tendo em vista uma expectativa de que o 

comportamento do contratante em termos de aversão a risco,  

mantenha-se no mesmo nível anterior ao seguro.  

Depois de realizado, o seguro passa a representar um 

risco moral, uma espécie de incentivo perverso para que o 

indivíduo se exponha a riscos maiores do aqueles a que iria se 

expor caso não tivesse o carro segurado. Nos casos dos 

serviços telefônicos, como muitas das atividades executadas 

pelas empresas não são observáveis pela Anatel, corre-se 

sempre o risco de ocultação das ineficiências internas, na 

busca de benefícios futuros.  

                                                      
55A primeira análise econômica formal da álea moral foi provavelmente 
elaborada por Arrow (1963). 
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4 A APLICABILIDADE DA TEORIA DOS JOGOS E A TEORIA DO AGENTE-

PRINCIPAL 

4.1 A TEORIA DOS JOGOS 

 

Um jogo é a representação de qualquer passatempo ou 

diversão. Temos, então, uma grande variedade de jogos: desde 

os jogos de mesa, tal qual o xadrez, passando pelos jogos de 

carta, até as modalidades realizadas em um campo ou pista, 

como o futebol; sem deixar de mencionar aqueles que utilizam 

uma base lógica e uma tela, os jogos de vídeo.  

Todos eles apresentam características comuns que os 

qualificam de jogos. Em primeiro lugar, os jogos possuem 

regras, que indicam como o jogador deve proceder. Ao jogador 

descumpridor das regras é imposta alguma sanção, que pode ser 

até mesmo a expulsão do jogo. Em segundo lugar, temos as 

estratégias, que podem ser boas ou más. Em terceiro, todo jogo 

apresenta um resultado, como, por exemplo, quando um jogador 

ganha e outro perde. Em quarto lugar, o resultado depende das 

estratégias escolhidas por cada um dos jogadores, o que se 

costuma chamar de interdependência estratégica.  

Combinando todas essas características, temos a 

definição de Gardner (2004, p. 4, tradução nossa), segundo a 

qual um jogo seria “qualquer situação governada por regras com 
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um resultado bem definido caracterizado por uma 

interdependência estratégica”.  

Dentro dessa definição podemos encaixar diversas 

situações do nosso cotidiano, como no exemplo dado pelo 

indigitado autor em que várias empresas estão competindo em um 

mesmo setor econômico (GARDNER, 2004). Nesse sentido, existem 

normas reguladoras dessa competição, leis ou práticas 

mercantis, que estabelecem o modo de atuação de uma empresa. 

Aquelas que não obedecem às regras são sancionadas, podendo 

até mesmo ser determinada a cisão da sociedade e a 

transferência de seu controle acionário (como o estipulado no 

art. 24 da Lei nº 8.884/94), casos equivalentes à saída do 

jogo.  

O resultado da competição empresarial é normalmente 

observável por meio de uma maior ou menor fatia de mercado 

conquistada. Quanto às estratégias das empresas, podem estas 

utilizar-se dos preços, das quantidades produzidas, da 

publicidade; decidir em que mercado operar, etc. Por último, 

destaca ainda o autor que o resultado obtido por uma empresa 

qualquer não apenas depende da estratégia escolhida, mas 

também das estratégias que seus competidores escolhem 

(GARDNER, 2004).  

Não  é,  porém,  apenas  no  mundo   dos  negócios  que 

encontramos situações tipificadas como jogos. As negociações 

que envolveram, por exemplo, o comércio internacional, 
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iniciadas com a Rodada do Uruguai, em 1986, cujo término 

ocorreu em Marraqueche, em 1994, com a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), apresentaram todas as características de um 

jogo. Isso porque existiam regras (leis internas e 

internacionais) que delimitavam o que cada nação poderia 

fazer. Registre-se que as estratégias adotadas desempenharam 

um papel importante. Houve resultados: a própria criação da 

OMC e a diminuição tarifária de produtos agrícolas e 

industriais. Por último, o resultado das negociações foi fruto 

das condutas consideradas não de per si, mas em sua relação 

com as demais.  

A teoria dos jogos pode ser definida como o estudo de 

modelos matemáticos de cooperação e de conflito entre 

tomadores de decisões racionais ou, numa linguagem mais 

didática, como o conjunto de técnicas de análise das situações 

de interdependência estratégica.  

A moderna teoria dos jogos teve cinco artífices 

principais: Neumann János Lajos Margittai, ou segundo ficou 

conhecido no meio anglo-germânico, John von Neumann, que, em 

parceria com Oskar Morgenstern, publicou, em 1944, o memorável 

Theory of games and economic behaviour e, posteriormente, J. 

Harsanyi, H. Selten e John Nash, agraciados com o Prêmio Nobel  

de Economia de 1994.   

Cardoso e Façanha (2002, p. 151) destacam que o 

prestígio, a tradição e a história da moderna teoria dos jogos 
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foram devidos, em grande parte, à sua utilização pelas 

ciências sociais e pela Biologia. Ao longo do século XX, 

grandes avanços no campo das ciências físicas criaram um 

dilema: as pessoas pareciam estar muito mais aptas a elaborar 

mecanismos sofisticados para explorar, por exemplo, os 

materiais radioativos que a criar mecanismos sociais capazes 

de entender o comportamento humano em conflito.  

Vários matemáticos e cientistas sociais começaram, a 

partir dos anos 50, a utilizar-se da teoria dos jogos, na 

esperança de encontrar uma compreensão da realidade social 

mais parecida com os resultados obtidos nas ciências exatas. 

Importa mencionar que o poder explicativo dessa nova teoria 

tem se mostrado promissor, com a sua aplicação em inúmeros 

campos, especialmente nas ciências econômicas (estudo de 

mercados oligopolísticos, modelos de equilíbrio geral, bens 

públicos, externalidades, economia do bem-estar, economia 

financeira), nas ciências políticas (poder, sistemas de 

votação, negociações), na Psicologia Social, na Sociologia, na 

Biologia, e até mesmo no Direito (estudos de colusão, de 

seleção de jurados e dos mecanismos antitrustes).  

A teoria  dos  jogos, por  sua  vez,  adquire  especial  

importância em nossos estudos, pois permitirá, juntamente com 

a teoria do agente-principal, principal-agent problem 

(VICKERS; YARROW, 1991, p. 23) ou modèle commanditaire-gérant 

(MAJONE, 1996, p. 67), o estabelecimento de um modelo bastante 
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próximo da realidade, em que a assimetria de informação 

desempenha um papel estratégico, e no qual o órgão regulador 

assume a forma de principal e as firmas reguladas, a de 

agentes 

 

4.2 A TEORIA DO AGENTE-PRINCIPAL 

 

Foi o neo-institucionalismo econômico que introduziu, 

pela primeira vez, instrumentos analíticos para o estudo das 

transações sociais, em situações dominadas pelo mercado ou 

não. Ao colocar em evidência os mecanismos institucionais 

específicos que trazem incentivos e informações aos agentes 

públicos ou privados, buscou obter resultados racionais para 

toda a coletividade.  

Nessa situação encontra-se a teoria do agente-

principal, em que um principal procura estabelecer incentivos 

para um agente, este último tomando decisões que afetam aquele 

principal. Do exposto, um principal seria qualquer pessoa ou 

empresa que contrata outra pessoa ou empresa para realizar uma 

determinada  tarefa, enquanto  o  agente  seria  a  pessoa  ou  

empresa assim contratada.  

De início, percebemos dois tipos de incertezas: 

primeiro, os objetivos de agentes e principais são, 

normalmente divergentes; segundo, as informações disponíveis a 
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ambos são diferentes. Tal modelo trata, especificamente, do 

caso em que há assimetria de informação, o que os leva a 

agirem de forma estratégica, seja para obter, seja para 

revelar ou esconder informação.  

Melo (1996, p. 71) nos explana que a teoria do agente-

principal está centrada na questão do oportunismo. Isto porque 

os atores envolvidos teriam o que ele nomeia de asset 

specificity, ou seja, “uma dotação única e peculiar de fatores 

sobre a qual só eles têm informação completa.” Haveria o 

oportunismo ex-post, associados ao conceito de moral hazard, 

visto no tópico anterior, e o oportunismo ex-ante, associado 

justamente à seleção adversa, quando o principal, contratante, 

não tem o domínio de todas as informações que norteiam a sua 

decisão.   

Foi justamente a aplicação da teoria do agente-

principal associada ao instrumental da teoria dos jogos que 

proporcionou uma profunda mudança na teoria econômica da 

regulação. Nesse sentido, a publicação do artigo de Baron e 

Myerson (1982), Regulating a monopolist with unknown costs, 

deu início a um novo modelo de avaliação da maneira pela qual 

o Estado exerce o seu poder, tendo em vista a regulação de 

determinados setores.  

Para os teóricos dessa nova abordagem, as teorias 

regulatórias anteriores não alcançaram os padrões da inovadora 

teoria do agente-principal, cujo objetivo primordial é o de 
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ressaltar as limitações informacionais que assolam os 

relacionamentos entre reguladores e regulados (CREW; 

KLEINDORFER, 2002, p. 11). 

 

4.2.1 Jogos entre um principal e um agente 

 

Para uma melhor compreensão das situações de nosso 

cotidiano que podem ser visualizadas como um jogo entre um 

principal e um ou mais agentes, vamos adotar como referencial 

teórico específico a obra de Gardner (2004), Games for 

Business and Economics. Seu trabalho, concebido para capacitar 

o pesquisador a resolver jogos de aplicação à empresa e à 

economia, traz, no entanto, inserções nos diversos campos do 

conhecimento humano, em especial nas ciências políticas e no 

Direito.  

Todos os dias, numa economia de mercado, deparamo-nos 

com situações em que uma pessoa (o principal) necessita de 

algo. No entanto, mesmo quando é capaz de produzi-lo, seu 

custo é proibitivo. Contrata, por conseguinte, alguém (o 

agente), para que o faça.  

O principal procura induzir o agente a atuar em áreas 

de seu interesse, só que não conta com uma informação completa 

acerca das circunstâncias e do comportamento do agente, de 

modo que terá um problema de supervisão. Isso impede que o 
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principal indique, com precisão, ao agente o que deve ser 

feito, já que não pode observar tudo o que está ocorrendo.  

A teoria do agente-principal pode ser usada com 

precisão para estudar a regulação econômica. Nesse contexto, o 

governo ou a autoridade reguladora seria o principal, e o 

administrador das empresas reguladas, o agente.  

Nessa perspectiva, um sistema de regulação pode ser 

considerado como um mecanismo de incentivos. A empresa estará 

mais informada que o regulador acerca das condições de custo, 

por exemplo, e o regulador tratará de induzir a empresa a 

tomar suas decisões de preços, produção e investimento de 

acordo com os objetivos públicos, dadas as condições de custo 

existentes. Entretanto, a empresa está interessada muito mais 

na maximização de seus próprios benefícios, procurando agir em 

seu próprio interesse, qualquer que seja o esquema 

regulatório. 

A questão básica é o estabelecimento de incentivos que 

façam com que os agentes atendam os anseios do principal, 

considerando as divergências de interesses entre eles. Devem 

ser consideradas as dificuldades de gerenciamento das 

atividades do agente pelo principal já que aquele dispõe de 

informações mais precisas sobre o negócio do que este.  

Para uma melhor compreensão desse processo, é 

conveniente que se faça a distinção das duas formas de atuação 

governamental nas empresas: o controle externo e o controle 
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interno (LAFFONT; TIROLE, 1994). O controle externo se refere 

à fiscalização de todas as variáveis que conectam a empresa 

com os agentes externos: consumidores (preços, qualidade de 

produtos e serviços, etc.); competidores (regulação da entrada 

ao mercado, preço de acesso, estrutura de mercado, etc.), 

contribuintes (auditoria de custos). O monitoramento dos 

insumos da firma, do nível de investimentos, dos custos, do 

nível de emprego é uma atividade exercida pelo controle 

interno. 

Numa empresa estatal, na qual os ativos são, em sua 

maioria, de propriedade do governo, ambos os tipos de controle 

estão presentes. Numa empresa privada regulada, ou seja, 

sujeita às regulações vigentes, a propriedade dos ativos é 

privada, mas os proprietários possuem apenas um direito 

residual sobre o gerenciamento da firma. Diz-se residual pois 

o controle interno é privado (dos acionistas), porém o 

controle externo é governamental. 

Vamos abordar, inicialmente, uma situação hipotética em 

que uma agência reguladora possui informação perfeita, ou 

seja, o principal pode supervisionar, sem custos, uma empresa 

prestadora, por exemplo, de serviços de telefonia celular. 

Seguidamente, passaremos à análise do caso em que o principal 

detém apenas informação incompleta acerca dos serviços 

prestados, tendo que oferecer incentivos adicionais para que o 
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agente trabalhe mais. Caso contrário, os resultados esperados 

podem não acontecer. 

 

4.2.1.1 Principal contra agente: informação perfeita 

 

Elaboramos um certame em que o jogador 1 é o principal 

(a entidade reguladora), e o jogador 2, o agente (a empresa 

prestadora do serviço de telefonia celular). Vamos supor que o 

principal joga primeiro, tendo duas opções: expedir ou não uma 

autorização para que uma empresa preste serviço de telefonia 

celular56 numa determinada região geográfica. Ao expedi-la, 

deve especificar que valor pagará ao agente pela prestação do 

serviço57, o qual depende da qualidade do serviço prestado. 

Se o principal não expedir a autorização, o jogo 

termina. Se o agente aceitar os termos da autorização, tem que 

decidir se vai proporcionar um serviço de alta ou de baixa 

qualidade. Caso realize um serviço de alta qualidade, poderá 

cobrar o valor acordado para tal padrão. Para uma qualidade 

baixa, somente poderá receber um preço correspondentemente 

baixo. Nos dois casos, o principal pode verificar plenamente a 

                                                      
56Cf. os artigos 63 e 64, caput e parágrafo único, e 136, § 2º da Lei nº. 
9.472/97 (LGT). Tal prestação de serviço depende de autorização da Anatel 
que escolherá a prestadora mediante licitação prévia. No nosso modelo, 
vamos supor que a licitação já se realizou, faltando unicamente a 
expedição da autorização. 

57Diferentemente da realidade, em nosso esquema, o serviço não é cobrado 
diretamente do consumidor, mas do principal, o qual por sua vez, remunera-
se cobrando da coletividade.  
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qualidade do serviço que o agente realizou, remunerando-lhe 

exatamente de acordo com a qualidade do serviço. 

Podemos estabelecer, aqui, que o agente tem a seguinte 

função de utilidade58: 

u2(d,e) = d2–e2 

onde d2 corresponde ao dinheiro que o jogador 2 ganha, e  -e2 

corresponde à desutilidade que o jogador 2 tem por realizar um 

esforço para melhorar a qualidade do serviço. Em outras 

palvras, quanto maior esforço, menor a utilidade do agente. 

Por outro lado, quanto mais dinheiro ele ganhar, maior a sua 

satisfação, ou utilidade. O agente obtém dinheiro justamente 

pelo preço que o principal lhe remunera pela prestação do 

serviço: 

d2 = p2(e2) 

Destacamos, de início, dois pressupostos do modelo. O 

primeiro é que a autorização torna o preço dependente 

diretamente do esforço realizado, uma vez que o principal pode 

observar o esforço na obtenção da qualidade exigida. Já o 

segundo pressuposto estabelece que a utilidade do agente 

somente varia de acordo com o preço recebido, não havendo 

espaço para os riscos existentes em qualquer negócio.  

                                                      
58“Os autores clássicos consideravam a utilidade como sendo a satisfação 
global obtida pelo fato de se consumirem várias unidades ou quantidades de 
um bem ou de diversos bens. Dessa forma a noção de utilidade significava a 
capacidade de satisfação das necessidades sentidas, inerentes aos bens. 
Assim, se o indivíduo possuísse doses de determinados bens, as quais, ao 
serem consumidas, gerassem-lhe a satisfação de alguma de suas 
necessidades, então esses bens teriam, para o indivíduo, certa utilidade 
(GARÓFALO; CARVALHO, 1986, p. 39). 
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Sabemos que tais pressupostos nos afastam da realidade, 

mas assim começaremos como ponto de referência. Ademais, 

manteremos como constante uma série de variáveis, dentre as 

quais destacamos a inalterabilidade da legislação, a 

observância estrita a essa legislação por parte do agente, os 

custos de produção estáveis e a inexistência de alta 

generalizada de preços.  

Podemos assumir que o jogador 1, o principal, tem a 

seguinte função de utilidade: 

u1 = r1(e2)-p2(e2) 

em que r1 representa a receita que o principal pode obter, 

oferecendo o serviço realizado pelo agente à população 

interessada. Vislumbramos uma correlação positiva entre r1 e o 

esforço do agente, enquanto o preço pago ao agente entra como 

um custo. Igualmente aqui o principal é neutro aos riscos do 

mercado. 

Comecemos  o  jogo.  Na hipótese  de  o  principal  não  

outorgar autorização alguma, o esforço não será realizado, não 

se ganhará dinheiro e o agente terá uma utilidade (u2) igual a 

zero. Coincidente resultado teríamos se a autorização não 

fosse aceita pelo agente. Por não ter havido produção alguma, 

nem custos, o principal apresenta sua utilidade correspondente 

a não ter agente, ou seja, u1 = r1(0).  

 

Por outro lado, consideremos que a autorização seja 

oferecida e aceita. Se o agente realizar um esforço alto, a, 
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para alcançar uma boa qualidade nos serviços, será 

recompensado com um preço alto, p2(a). Considerando sua 

desutilidade pelo esforço realizado, sua utilidade, u2, será 

representada pelo preço que receberá pelo esforço, p2(a), 

subtraído do próprio esforço realizado, a. Nesse caso, o 

principal obterá uma receita correspondente ao esforço alto do 

agente, r1(a), subtraída daquilo que paga a esse último, p2(a).  

Já no caso de um esforço baixo, b, a utilidade do 

agente corresponderá a p2(b)-b, enquanto a utilidade do 

principal será representada por r1(b)-p2(b). 

Objetivando encontrar uma medida para o bem-estar geral 

dos dois participantes do jogo, podemos somar a função de 

utilidade de cada um deles: 

u1 + u2 = r1(e)–e59 

O melhor resultado seria, então, obtido na descoberta 

daquele esforço ótimo, o qual corresponderia a um preço ótimo, 

repartindo eficientemente os benefícios.  

Ora, dado que uma das justificativas para a mudança de 

atuação do Estado na ordem econômica, de produtor direto de 

utilidades públicas para o de regulador dessas atividades, era 

a de que o ente estatal seria muito mais eficiente nesse novo 

papel, vamos mais adiante em nossas simulações para tentar 

                                                      
59Se u1 = r1(e2)-p2(e2) e u2 = d2–e2, então u1 + u2 = r1(e2)-p2(e2)+ d2–e2. Já vimos 
que d2, o dinheiro que o agente recebe, é exatamente o preço que o 
principal lhe outorga pela prestação do serviço, ou seja, p2(e2), o que 
faz u1 + u2 ser igual a r1(e2)–e2, ou, simplesmente, r1(e)–e. 



 

 

119
 

mostrar até que ponto a teoria do agente-principal referenda 

essa nova atuação estatal.  

 

4.2.1.2 Em busca de uma posição de equilíbrio com informação 

perfeita 

 

De início, vamos considerar que os preços propostos por 

qualquer autorização para prestação de serviços de telefonia 

fixa são sempre os mesmos: p2(a) e p2(b), o que os torna fixos. 

No jogo entre principal e agente, este último deverá decidir 

se realiza um serviço de alta ou baixa qualidade, ou seja, se 

realiza um esforço alto ou baixo na prestação dos serviços. 

Tal decisão está relacionada a quanto ele perceberá para cada 

nível de esforço e quanto cada nível de esforço lhe custará.  

Inferimos  que  o  agente  executará  um   esforço alto  

quando:  

p2(a) – a > p2(b) – b 

significando que o preço líquido do custo de um esforço alto 

excede o do esforço baixo. Reescrevendo essa desigualdade de 

outra maneira temos p2(a) > p2(b) + a – b, e como a e b estão 

representando os custos advindos dos respectivos esforços, 

temos que a > b, demonstrando que, se o agente deseja realizar 

um grande esforço, deverá receber um preço maior do que se 

realizar um esforço baixo. Essa última desigualdade aponta 
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para os incentivos que deve haver para que o agente implemente 

um esforço alto, sendo conhecida como “restrição de 

compatibilidade de incentivos” (GARDNER, 2004, p. 312). 

Nessa configuração, se o agente desejar realizar 

unicamente um esforço baixo, temos uma outra condição de 

compatibilidade de incentivos: p2(b) – b > p2(a) – a, bastando 

um preço baixo para induzir um esforço baixo60. 

Observemos que o agente tem outra decisão a tomar. 

Supondo que tenha escolhido realizar um esforço alto em 

resposta aos incentivos oferecidos pelo principal, ele deve, 

em seguida, comparar o resultado de realizar um esforço alto 

com o de recusar a autorização. O agente aceitaria então a 

autorização e realizaria um esforço alto, caso p2(a) – a > 0, 

já que 0 seria a utilidade de não se executar a autorização.  

Aqui temos o que se conhece por “restrição de participação” 

(GARDNER, 2004, p. 313), a qual indica o tipo de incentivo que 

faz o agente querer a autorização. De outra maneira, a 

autorização seria rechaçada caso p2(a) – a < 0.  

Na circunstância em que o agente decide realizar um 

esforço baixo em resposta aos incentivos proporcionados pelo 

principal, o agente vai comparar o ganho de aceitar a 

autorização com aquele advindo da sua rejeição, aceitando-o se 

p2(b) – b > 0 e repelindo-o quando p2(b) – b < 0. 

                                                      
60Uma possível solução para essa desigualdade seria fazer p2(a) ser igual a 
p2(b), o que torna a restrição de incompatibilidade de incentivos: -b > –
a. Quando o preço oferecido a um agente independe do esforço realizado, 
podemos estar seguros de que ele pretende realizar apenas o mínimo de 
esforço, já que seria essa a situação que maximizaria sua utilidade.  
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Como vai comportar-se no jogo o principal? Consideremos 

o caso em que o agente recepciona a autorização. Quando decide 

realizar um esforço alto, o principal vai decidir se oferecerá 

ou não o contrato, dependendo de r1(a) – p2(a) ser maior que 

r1(0), ou seja, quando os benefícios de conceder a autorização 

a um agente são maiores do que não se executar o serviço, o 

principal concederá a autorização com incentivos para um 

esforço alto61. 

Vejamos uma situação concreta em que o principal 

apresenta uma função de utilidade quadrática: r1(e) = e2 + 4e62. 

Assumiremos que o baixo esforço (b) corresponde ao valor de 1 

e o alto esforço (a), ao valor de 2. Já o preço obtido com o 

esforço alto, p2(a), seria de 6, e o correspondente ao esforço 

baixo, p2(b), igual a 3. Com isso, o agente teria um incentivo 

para realizar um esforço alto quando p2(a) – a = 6 - 2 = 4 > 2 

= 3 - 1 = p2(b) – b. 

                                                      
61Nesse aspecto, tratando-se de uma atividade prestada em regime privado, 
será ela baseada nos princípios constitucionais da atividade econômica, 
levando o nosso principal a preocupar-se basicamente com a viabilidade 
econômica do negócio. 

62 A equação quadrática y = x2 + 4x representa a seguinte parábola: 
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Consideraremos o 1º quadrante, em que temos valores positivos para as duas 
variáveis, uma boa aproximativa para a relação entre a receita do principal 
e o esforço do agente. 
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O agente, ademais, teria um incentivo para aceitar o 

contrato, já que p2(a) – a = 6- 2 = 4 > 0. E o principal haverá 

de oferecer o contrato, pois r1(a) – p2(a) = 2² + 4.2 - 6 = 6 > 

0 = r1(0).  

Esse resultado é conhecido como ótimo social, já que a 

soma das utilidades, 10, é a maior possível para a situação 

selecionada, a melhor que se poderia obter com os valores 

fixados anteriormente.  

 

 

4.2.1.3 Informação imperfeita 

 

Vamos considerar, aqui, que a receita obtida pelo 

principal varia de forma aleatória, de acordo com o esforço do 

agente. Podemos apresentar dois níveis de imperfeição, 

dependendo da capacidade do principal em observar ou não o 

esforço do agente.  

Existem dois padrões de receitas para o principal, um 

advindo do esforço alto r(a), e o outro, do esforço baixo, 

r(b). Vamos admitir que r(a) > r(b). 

Quando o agente concebe um esforço alto, é bastante 

provável que uma receita alta venha a surgir. Daí, a 

probabilidade de uma receita alta quando o agente realiza um 

esforço alto, prob[r(a)│a], ser bastante próximo de 1. Já 

quando o agente realiza um esforço baixo, é bastante provável 
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que o ingresso seja baixo. A probabilidade de um ingresso 

baixo quando o agente realiza um esforço baixo, prob[r(b)│b], 

é novamente um número próximo de 163.  Atentemos que o acaso, o 

azar, tem um papel a desempenhar nessas situações, pois tanto 

poderíamos ter uma má sorte, caso o agente realize um esforço 

alto sem o resultado esperado, como uma grande sorte quando o 

esforço é baixo, e o resultado excelente.  

Dando continuidade, percebemos que, quando o principal 

pode ver o esforço do agente, o componente aleatório da 

receita é um problema somente para o principal. O agente 

continua sendo pago consoante o esforço realizado. Ademais, se 

o principal é neutro para os riscos do mercado, o componente 

aleatório na receita também não representa um esforço para 

ele. Demonstremos com um exemplo. 

O principal obtém uma receita advinda de um esforço 

alto, r(a), igual a 40, e de um esforço baixo, r(b), igual a 

20. Um esforço alto é capaz de produzir uma receita alta 80% 

das vezes, prob[40│a] = 0,8; um esforço alto produz uma 

receita baixa 20% das vezes, prob[20│a] = 0,2. Já o esforço 

baixo leva a uma receita baixa 80% das vezes, prob[20│b] = 

0,8, enquanto leva a uma receita alta somente 20% das vezes, 

prob[40│b] = 0,2. 

                                                      
63Nesse sentido, é muito provável que seja oferecido um serviço de telefonia 
celular de alta qualidade quando o agente envida um grande esforço. Por 
outro lado, é igualmente provável que o serviço oferecido não seja tão bom 
quando o esforço for pífio. 
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O principal sabe quando a distribuição de probabilidade 

de sua utilidade está baseada num esforço alto ou num esforço 

baixo, já que ele pode supervisionar o agente. Por 

conseguinte, no caso de o agente decidir realizar um esforço 

alto, o principal pode esperar uma utilidade de: 

VE1(a) = 0,8[40 – p2(a)] + 0,2[20 – p2(a)] = 32 –0,8p2(a) + 4 – 

0,2p2(a) = 36 – p2(a) 

Para um esforço baixo, o principal pode esperar uma 

utilidade de: 

VE1(b) = 0,8[20 – p2(b)] + 0,2[40 – p2(b)] = 16 – 0,8p2(b) + 8 

– 0,2p2(b) = 24 – p2(b) 

Admitiremos que o principal tem como alternativa ao 

esforço baixo ou alto, r1(0)= 0; que o esforço alto, a = 9, e o 

esforço baixo, b = 5 . O principal oferece um preço para o 

esforço alto, p2(9) = 15 e para o preço de esforço baixo, p2(5) 

= 6. Substituindo esses dados nos valores esperados do 

principal, temos que o esforço alto leva a: VE1(9) = 0,8[40 – 

15] + 0,2[20 – 15] = 20 + 1 = 21, enquanto o agente tem uma 

utilidade total de p2(9) – 9 = 15 – 9 = 6. 

Já o esforço baixo nos leva a um VE1(2) = 0,8[20 – 6] + 

0,2[40 – 6] = 11,2 + 6,8 = 18, e o agente tem uma utilidade de 

p2(5) – 5 = 6 – 5 = 1. 

Numa situação de equilíbrio, o principal oferece a 

autorização e o agente aceita e realiza um esforço alto. O 
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resultado é um ótimo social, com um ganho total de 21 + 6 = 

27. Temos que observar que a incerteza adicional praticamente 

não afeta o resultado de equilíbrio, já que este seria o mesmo 

resultado, caso o principal soubesse com certeza que r1(9) = 36 

e r1(5) = 2464. 

Suponhamos, a seguir, que o principal não pode mais 

observar o esforço realizado. Quando a qualidade do serviço 

realizado é alta ou baixa, o principal apenas conhece as 

probabilidades de que o agente haja realizado um esforço alto 

ou um esforço baixo, mas não que o fez efetivamente. Numa dada 

situação, o principal não pode supervisionar o esforço do 

agente. Este poderá, assim, ter tido sorte (esforço baixo, 

qualidade alta) ou azar (esforço alto, má qualidade).  

Do exposto, o principal não poderá mais pagar o agente 

em função do esforço realizado. O principal só tem como 

referencial para pagar ao agente a qualidade do serviço 

prestado. E aí está o perigo, pois a variável qualidade do 

serviço está a depender das informações repassadas pelo agente 

ao principal, principalmente quando se trata de uma atividade 

com um elevado componente tecnológico, como é o serviço de 

telefonia. 

                                                      
64Como a utilidade do principal é u1 = r1(e2)-p2(e2), temos para um esforço 
alto: 21 = r1(9) – 15, o que torna r1(9) = 36. Já para o esforço baixo, 18 
= r1(5) – 6, daí que r1(5) = 24. O principal não sabe com antecipação qual 
vai ser sua receita efetiva, mas se ele soubesse de antemão que seriam os 
valores agora encontrados, acharíamos uma mesma utilidade total para os 
participantes do jogo, seja o esforço alto ou o esforço baixo adotado. 
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No próximo capítulo, destacaremos casos em que a Anatel 

não detectou, oportunamente, diversas irregularidades 

cometidas pelas empresas de telefonia fixa e celular 

justamente por depender, em sua apreciação, do conteúdo 

informacional repassado pelas próprias empresas.  
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5 A ANATEL (PRINCIPAL) VERSUS AGENTES (EMPRESAS DE TELEFONIA): 

LEVANTAMENTO DE CASOS EM QUE A ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO 

DESEMPENHA UM FATOR DECISIVO 

 

Optando-se por desenvolver esse tema, deparamo-nos com 

a contemporaneidade da questão. O novo arcabouço institucional 

e legal para cuidar do setor de telefonia pátrio é assaz 

recente: o instrumento jurídico desencadeador da mudança, a EC 

nº 08/1995, mal completou dez anos. Outra dificuldade 

encontrada diz respeito à dinâmica do objeto de estudo: um 

setor ainda em plena fase de acomodação e em constante 

mutação. 

Visando a contornar essa situação, viemos acompanhando, 

desde 2003, a evolução do setor de telefonia por meio da 

leitura de jornais e periódicos como a Gazeta Mercantil, o 

Jornal Valor Econômico, a Revista Carta Capital, a Revista 

Veja, a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, bem como 

sítios especializados em análises setoriais, tal qual o 

www.investnews.com, e outras fontes afins.  

O art. 19 da Lei Geral de Telecomunicações atribui à 

Anatel a implementação da política nacional de 

telecomunicações, devendo esta, para isso, fiscalizar a 

prestação dos serviços e reprimir infrações dos direitos dos 

usuários. No entanto, as situações a seguir elencadas mostram 

deficiências graves na atuação do órgão regulador da telefonia 
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brasileira, em que ressoa a forte assimetria informacional em 

desfavor da Anatel.  

Uma vez que a Anatel foi criada em julho de 1997 pela 

Lei nº 9.472/97 e instalada pelo Decreto nº 2.338, de outubro 

de 1997, averiguaremos dados de 2003 e 2004, quando 

supostamente já teria a agência tempo suficiente para ser 

implantada, superando as deficiências iniciais. 

Verificaremos as situações seguintes: i) o principal 

não percebeu o descumprimento, pelo agente, das normas que 

disciplinam o setor quanto à participação societária, o que 

lhe possibilitou um poder de mercado maior (5.1 e 5.7); ii) 

cobrança de determinados serviços, por vários anos, em valores 

muito superiores ao divulgados (5.2); iii) metas de qualidade 

e de universalização certificadas, mas não inteiramente 

cumpridas (5.3 e 5.9); iv) falta de agilidade nas decisões, 

comprometendo a competição (5.4); v) insuficiência técnica do 

principal na constatação de infrações à legislação setorial 

(5.5); vi) medidas tomadas para evitar um controle de mercado 

maior baseadas apenas na confiabilidade dos agentes (5.6); 

vii) cobrança de serviços não executados por um percentual 

muito acima do permitido (5.8). 
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5.1 BNDES CRITICA MOROSIDADE DA ANATEL EM AÇÃO NA JUSTIÇA 

FEDERAL  

A batalha judicial travada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contra o grupo 

mexicano Telecom Américas, proprietário da empresa de 

telefonia celular Claro, iniciada no mês de novembro de 2004, 

na 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, atacou indiretamente a 

atuação da Anatel na fiscalização do setor de telefonia.  

A morosidade na tramitação dos processos na agência e a 

falta de sintonia entre as informações oficiais e a realidade 

dos negócios no mercado foram severamente criticadas pelo 

banco estatal no processo. Afirmou o BNDES que: 

Há um descompasso das ações levadas a registro na Anatel 
com as operações efetuadas em paraísos fiscais, 
envolvendo empresas brasileiras que, operando sob o 
regime público, deveriam preservar o controle (direto e 
indireto) em mãos nacionais (LOBATO, 2004d). 

 

Em 1997, o BNDESPar (BNDES Participações) investiu o 

equivalente a R$ 449,36 milhões, em valores de dezembro de 

2004, em ações sem direito a voto da Americel e da Telet. A 

Americel, consórcio formado pela Bell Canada, Banco 

Opportunity, Telesystem e pelos fundos de pensão Previ, 

Petros, Funcef, Telos e Sistel, foi a vencedora da leilão para 

a concessão da Banda B da telefonia celular para a área 7, 

correspondente ao Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato 

Grosso,  Mato Grosso do Sul,   Acre e  Rondônia. Já  a  Telet,  
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consórcio constituído pelo mesmo grupo de instituições, 

arrematou a área 6 da Banda B, ou seja, o Rio Grande do Sul 

(MARTINS, 1999, p. 102-104).  

O apoio financeiro à Americel e à Telet foi aprovado, 

em 1997, pelo banco por uma decisão governamental de 

incentivar a participação de consórcios nacionais nos leilões 

da Banda B da telefonia celular.  

Os acionistas controladores à época prometeram que, 

quando o controle fosse vendido, as ações do BNDES seriam 

negociadas junto, pelo mesmo valor recebido pelos 

majoritários. 

De início, o grupo Telecom Américas mostrou-se disposto 

a cumprir o acordo de acionistas, mas mudou de idéia e 

ofereceu R$ 15,43 milhões ao banco pelas ações. A oferta 

implicava perda de R$ 433,9 milhões em relação ao valor 

investido em 1997. 

Segundo o banco, o controle passou, em 2001, para o 

grupo mexicano à revelia da Anatel, por meio de uma série de 

contratos particulares firmados no Brasil e no exterior. A 

Anatel foi criticada por ignorar a transferência do controle 

acionário das duas empresas para grupos estrangeiros quando a 

transação era proibida pela legislação da época. A 

documentação apresentada pelo BNDES à justiça mostra que houve 

sucessivas alterações no controle da Americel e da Telet, sem 

que a Anatel tivesse conhecimento. O grupo mexicano assumiu o 
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controle das teles por meio de negociações indiretas, 

realizadas no exterior.  

Em 2001, os fundos de pensão e os grupos Opportunity e 

La Fonte venderam o controle das duas empresas para a BCI 

(Bell Canada International), que tem sede nas Ilhas Virgens 

Britânicas, paraíso fiscal do Caribe. Na ocasião, a BCI era 

sócia da América Móvil em outra empresa, a Telecom Américas, 

igualmente registrada em um paraíso fiscal (Bermudas), que 

passou a concentrar os investimentos comuns na América Latina 

(LOBATO, 2004a).  

Até 2002, a telefonia celular funcionou como concessão 

pública e era obrigatório o controle de capital nacional. Já 

havíamos observado que a Lei nº 9.295/96, seguidamente 

regulamentada pelo Decreto nº 2.056/96 e pela Portaria MINICOM 

nº 1.533/96, tornou possível ao governo a realização do leilão 

da concessão do serviço móvel celular da Banda B.  

O art. 11 da Lei nº 9.295/96 restringiu a outorga de 

tais concessões às empresas constituídas segundo as leis 

brasileiras com sede e administração no país. Ademais, estaria 

tal concessão submetida à Lei nº 8.987/95, que trata do regime 

geral de concessões de serviços públicos, cujo art. 27, caput, 

veda a transferência  de  seu  controle acionário  sem  prévia  

anuência do poder concedente.   

No entanto, a LGT submeteu o serviço móvel celular ao 

regime privado, consoante seus art. 62 e segs. Com o objetivo 
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de solucionar tal situação, a Anatel aprovou a Resolução nº 

235/00, que permitiu a tais empresas a opção pela adaptação de 

seus contratos às normas que disciplinam o Serviço Móvel 

Pessoal, prestado no regime privado (FARACO, 2003, p. 339-

340).  

A Americel e a Telet aderiram às novas regras em 

fevereiro de 2003 e ficaram livres para trocar de acionista 

somente a partir daí. De acordo com os advogados do BNDES, 

desde 2001 surgiram evidências de que a Telecom Américas havia 

adquirido o controle das duas empresas no Brasil, embora os 

dados oficiais da Anatel indicassem que o controle continuava 

nacional (LOBATO, 2004d). 

A diretoria do BNDES enviou carta à Anatel em novembro 

de 2002, perguntando formalmente quem eram os acionistas 

controladores da Americel e da Telet. A agência, segundo o 

processo judicial, só respondeu ao banco após oito meses, 

depois da mudança nas regras da telefonia celular (LOBATO, 

2004d). 

O principal, por deter menos conhecimento da 

participação societária do agente, não constatou o 

descumprimento da legislação no momento em que ela 

provavelmente ocorreu e acabou sendo manipulado pelas empresas 

reguladas. Percebemos que o regime regulatório do setor de 

telecomunicações mostra-se assaz vulnerável às estratégias dos 

global players que aqui atuam.  
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Poderíamos observar que o respeito à legislação, 

incluídas as restrições às mudanças societárias, poderia 

significar, no modelo plasmado no capítulo 4, que não estariam 

sendo mantidas determinadas condições supostas constantes, 

havendo o beneficiamento de uma das partes e fazendo com que o 

resultado do equilíbrio encontrado estivesse comprometido.  

 

5.2 PERÍCIA QUESTIONA TARIFA DE LIGAÇÃO INTERURBANA  

 

Perícia judicial realizada em centrais da Telefônica em 

Santo André, Diadema, Mauá e São Bernardo do Campo, por ordem 

da 8ª Vara Cível de Santo André, revelou que, durante pelo 

menos 12 anos, os brasileiros pagaram mais caro pelas ligações 

interurbanas do que o valor divulgado oficialmente pelo 

Ministério das Comunicações e pela Anatel. Os peritos 

identificaram divergência de preço de até 941,2% nos 

interurbanos de um minuto de duração completados no horário da 

madrugada! (LOBATO, 2004c). 

Segundo a perícia, o problema começou em 1992, quando a 

Norma nº 1/92, aprovada pela Portaria MINICOM nº 87/92, 

estabeleceu a tarifação das ligações nas áreas conurbadas e 

permitiu a cobrança por pulsos65, em caráter provisório, até 

                                                      
65A cobrança pelo sistema de pulso estabelece a relação entre um pulso e o 
intervalo de tempo de quatro minutos, mas cobra por pulsos integrais mesmo 
quando este período não é completado. O assinante paga um pulso de conexão 
assim que a chamada é completada, independentemente do tempo gasto. Um 
segundo pulso é cobrado instantaneamente e o período de sua utilização é 
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que as empresas de telefonia se preparassem para fazer a 

cobrança por minuto. 

A distorção perdurou até 3 de setembro de 2004, quando 

as ligações telefônicas normais entre os municípios das áreas 

conurbadas66 passaram a ser tarifadas como ligações locais, e 

as ligações entre localidades com distância de até 50 km 

passaram a ser cobradas por minuto.  

A cobrança de ligações telefônicas interurbanas por 

pulsos, em vez de minutos, deveria ter acabado em dezembro de 

2001, de acordo com a Resolução 85, aprovada pela Anatel em 

dezembro de 1998. Segundo a Superintendência de Serviços 

Públicos da agência, a mudança foi adiada, em parte, por 

receio de causar um novo trauma no mercado de telefonia, já 

que, em julho de 1999, a Anatel implantou o código de seleção 

de operadoras (o 15 da Telefônica, o 31 da Telemar, etc.) para 

permitir a competição entre as teles no mercado de longa 

distância, ocasionando um colapso no sistema que durou vários 

dias (TROCA..., 2004)  

 

Os peritos questionaram também a tarifa praticada até 

setembro de 2004 nas ligações a cobrar entre os municípios das 

                                                                                                                                                                      
aleatório, variando de um segundo a quatro minutos de conversação; a 
partir do fim do segundo pulso, inicia-se a contagem de um pulso a cada 
quatro minutos e, mesmo que a ligação seja encerrada antes de se completar 
o período, paga-se o valor integral do pulso. 

66Segundo a Norma nº 1/92, aprovada pela Portaria MINICOM nº 87/92, área 
conurbada é “o conjunto de duas ou mais localidades cujas zonas urbanas 
tenham se tornado limítrofes uma das outras, constituindo um todo 
continuamente urbanizado, podendo ser separadas por rios, lagos, baías, 
braços oceânicos ou por uma distância de até 1.000 (hum mil) metros” 
(BRASIL, 1992). 
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áreas conurbadas: sustentaram que as empresas deveriam ter 

aplicado a tarifa de interurbano DC (Degrau Conurbado) e, em 

vez disso, cobraram a tarifa de interurbanos D1, válida para 

as ligações entre localidades com distância de até 50 km. A 

tarifa D1 representou uma majoração de até 200% sobre a do 

Degrau Conurbado (TROCA..., 2004). 

Segundo a perícia, a Norma n° 01/92 do Ministério das 

Comunicações, que criou a tarifa DC, não fazia distinção entre 

chamadas a cobrar e chamadas normais, não havendo dúvida de 

que as empresas deveriam ter aplicado a tarifa DC nas chamadas 

a cobrar entre municípios contíguos (LOBATO, 2004c). 

A diferença de tarifação entre chamadas locais e a 

cobrar começou quando a telefonia era monopólio estatal. A 

justificativa era que as chamadas a cobrar passavam pelas 

centrais de trânsito da Embratel, que era remunerada pelo 

serviço. O sistema Telebras foi privatizado em 1998, e as 

ligações a cobrar passaram a ser completadas automaticamente 

pela operadora local, sem passar pela Embratel. Não existiria, 

a partir daí, justificação técnica para a cobrança maior. 

O presidente da Anatel afirmou que “não foi errada, não 

foi feita de má-fé, foi feita dentro da legislação vigente” a 

cobrança de ligações interurbanas em áreas conurbadas. 

Asseverou ainda que a agência não agiu com displicência nem 

foi omissa. Para ele, as duas formas de cobrança eram válidas: 

a cobrança por pulso (multimedição) ou por minuto 
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(bilhetagem). A Anatel reconheceu que ligações de menor 

duração teriam, proporcionalmente, tarifação mais alta 

(LOBATO, 20004c). 

Vimos em capítulo precedente que a álea moral é o 

fenômeno segundo o qual o agente, estando bastante seguro em 

realizar uma transação e obter uma receita, vai modificar sua 

maneira de atuação, de modo que a transação resultante é 

desfavorável à outra parte. Esta última, seja ele o consumidor 

final ou o órgão encarregado da regulação, não tem condições 

de constatar essa evolução desfavorável, já que nenhum indício 

poderia ser constatado no momento de conclusão de uma 

transação (MARAIS, 2004, p. 45).  

Temos, aqui, uma situação em que o principal (a Anatel) 

se omitiu de prestar uma informação relevante ao público 

consumidor, permitindo um caso de álea moral, provavelmente 

por desconhecer o que realmente se passava. 

 

 

5.3 PARA CONTROLADORIA DA UNIÃO, TELEFÔNICAS FORAM 

CERTIFICADAS PELA ANATEL SEM O PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES 

EXIGIDAS EM DECRETO 

 

Objetivando a reestruturação do setor de telefonia no 

país, foi adotada uma série de medidas legais visando a 

reduzir o poder de mercado das operadores de telefonia fixa 

adquirentes das estatais (denominadas incumbentes). As 



 

 

137
 

incumbentes estão sujeitas aos direitos e obrigações do regime 

público, enquanto as novas operadoras (entrantes) têm 

autorização de regime privado. Essa diferença revela que 

apenas as incumbentes se submetem ao controle tarifário e às 

metas de universalização, que devem ser autofinanciadas com 

suas próprias receitas. As entrantes, por sua vez, também 

devem observar preços limites e cumprir metas, muito embora em 

escalas bem mais flexíveis do que as exigidas das 

concessionárias.  

Um grande diferencial de tratamento entre as entrantes 

e as incumbentes refere-se ao incentivo para a universalização 

dos serviços, pois, para as últimas, a possibilidade de 

entrada em outros segmentos do mercado está condicionada ao 

cumprimento de metas de universalização em cada uma das 

regiões, segundo o Plano Geral de Outorgas (Decreto nº 

2.534/98). O prazo originalmente previsto poderia ser reduzido 

caso houvesse o suprimento dessas metas antecipadamente, 

conforme o art. 10, § 2º, do Decreto nº 2.534/98: 

§ 2º A prestação de serviços de telecomunicações em 
geral, objeto de novas autorizações, por titular de 
concessão de que trata o art. 6º, bem como por sua 
controladora, controlada ou coligada, somente será 
possível a partir de 31 de dezembro de 2003 ou, antes 
disso, a partir de 31 de dezembro de 2001, se todas as 
concessionárias de sua Região houverem cumprido 
integralmente as obrigações de universalização e 
expansão que, segundo seus contratos de concessão, 
deveriam cumprir até dezembro de 2003 (BRASIL, 1998a). 
 

O cumprimento das metas de universalização foi então a 

condição exigida para que as incumbentes fossem autorizadas a 

explorar o serviço de telefonia de longa distância nacional e 
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internacional, a completar chamadas locais fora de sua área de 

concessão e a atuar em telefonia celular.  

No mês de agosto de 2002, a Anatel atestou que a 

Telemar e a Telefônica cumpriram as metas de universalização 

previstas no Decreto n° 2.534/98, permitindo-lhes a exploração 

de outros serviços, além da exploração da telefonia fixa em 

suas regiões (TELES..., 2002). 

No entanto, em julho e em agosto de 2003, a 

Controladoria Geral da União (CGU) realizou auditoria em 100 

municípios de até 300 mil habitantes, escolhidos em sorteio da 

Caixa Econômica Federal, dentre eles: 66 na área da Telemar, 

28 na área da Brasil Telecom e 6 na área da Telefônica67. 

Vejamos os resultados encontrados (LOBATO, 2003c): 

• Metas de universalização não cumpridas: 

i) Acesso a telefone público. Meta: distância máxima de 

300 metros, de qualquer ponto da localidade, a partir 

de 31 de dezembro de 2003. Situação encontrada: 

distância dos orelhões superior a 300 metros em 16 

municípios. 

ii) Telefones públicos em escolas e postos de saúde. 

Meta: pedidos de instalação devem ser atendidos em uma 

                                                      
67Para a Controladoria Geral da União, houve mais municípios fiscalizados na 
área de concessão da Telemar porque ela abrange os Estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, 
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, 
Roraima e Amapá. A área da Brasil Telecom inclui Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Acre, 
Rondônia e Distrito Federal. A área da Telefônica é o Estado de São Paulo 
(LOBATO, 2003c). 
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semana, a partir de 31 de dezembro de 2003. Situação: 

faltam orelhões nesses estabelecimentos em 47 

municípios. Professores e médicos desconhecem direito a 

atendimento. 

iii) Acesso gratuito aos serviços de emergência. Meta: 

teles devem possibilitar chamadas gratuitas para 

polícia, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros. 

Situação: em oito municípios não há serviço emergencial 

gratuito. 

• Metas de qualidade não cumpridas: 

Posto de atendimento pessoal. Meta: a resolução 30/98 

da ANATEL diz que as teles devem oferecer serviço de 

atendimento ao público em todas as localidades em que 

haja telefonia residencial e comercial. Situação: os 

relatórios citam 59 municípios sem postos de 

atendimento. 

• Outras falhas:  

Divulgação de metas. Exigido: as teles têm de comunicar 

suas metas de universalização a governadores, prefeitos 

e órgãos de defesa do consumidor, para que possam 

opinar sobre o cumprimento das obrigações. Situação: 

prefeitos de 63 municípios disseram desconhecer as 

obrigações das empresas. 
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Tendo apurado falhas no cumprimento das metas de 

qualidade e universalização dos serviços de telefonia em 92 

dos 100 municípios fiscalizados, qualificou a CGU de muito 

graves os resultados da fiscalização. A Anatel atribuiu a 

responsabilização à falta de conhecimento da população dos 

direitos que esta tem para cobrar das empresas de telefonia. 

Assim, “a regulamentação da Anatel sobre a divulgação das 

metas é absolutamente ineficiente” (LOBATO, 2003b). 

A Anatel, interpelada, afirmou que as metas de 

universalização de 2003 previstas nos contratos das operadoras 

de telefonias fixas, e certificadas pela agência em 2002, 

foram cumpridas. O presidente da agência chegou a garantir 

que, na época, foram feitos todos os estudos e todas as 

avaliações, e a certificação fora dada com toda segurança pela 

agência (SCHYMURA, 2003). Ademais, no Relatório Anual de 2003, 

ratifica a agência que: “todas as metas previstas no PMGU para 

os Telefones de Uso Público  foram  cumpridas e até superadas”  

(ANATEL, 2004a, p. 39). 

Defendendo-se das acusações da Corregedoria Geral da 

União, o Superintendente de Radiofreqüência e Fiscalização da 

Anatel alegou que 67% das irregularidades apontadas no 

relatório da CGU não foram confirmadas pela reguladora. 

Afirmou que houve problemas na interpretação da legislação do 

setor pela Controladoria e que a agência executou as 

fiscalizações necessárias para certificar a antecipação das 
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metas. A Anatel teria avaliado 1.400 localidades com serviços 

da Telemar e 300 da Telefônica, durante 3 meses, para emitir 

os certificados.  

O superintendente não acredita que problemas com o 

cumprimento das metas atualmente justifiquem a cassação dos 

documentos que afirmem que as empresas anteciparam os 

indicadores até porque, continuou, cada fiscalização seria uma 

fotografia daquele momento (MAZZA, 2003).  

Antes mesmo da divulgação da auditoria, a Brasil 

Telecom foi acusada pela Embratel e pela GVT de não ter 

antecipado, em fevereiro de 2003, as metas de universalização 

de serviços previstas para dezembro de 2003, como declarou 

publicamente. As manifestações da Embratel e da GVT foram 

entregues à Anatel no dia 7 de maio de 2003, prazo final da 

consulta pública sobre o assunto.  

A Embratel atestou que a BrT informara  erroneamente as 

populações de muitas localidades, a fim de não ter o dever de 

instalar telefones. Seria o caso de Bauxi: “o IBGE afirma que 

Bauxi tem 2.468 habitantes, mas a BrT afirma haver 441”. Nesse 

ínterim, a  GVT denunciou que a BrT não instalou telefones 

públicos numa densidade de 7,5 unidades por 1000 habitantes em 

Rondônia, como determina a Anatel. A densidade teria sido de 

5,51 (VARGA, 2003; GVT acusa..., 2003). 

A julgar pela amostragem fiscalizada pela CGU, as metas 

não foram cumpridas. Queremos crer, aqui, que o principal (a 
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Anatel), não tendo a estrutura necessária para fazer uma 

fiscalização nacional do cumprimento dos parâmetros de 

universalização, sujeitou-se às informações repassadas pelos 

agentes (Telemar e Telefônica)68. Essas últimas, interessadas 

em expandir seus serviços para outras regiões e outras 

modalidades, atestaram a superação das metas previstas no PGO. 

Resultado: um colapso regulatório. 

O interessante é que, na mesma época do anúncio do 

auditoria da CGU, a Anatel declarou que estava mudando o 

sistema de fiscalização do cumprimento de metas de qualidade 

das operadoras de telefonia fixa. Até o fim do ano 2005, 

informou a Superintendência de Serviços Públicos, todas as 

empresas deverão repassar à agência índices de qualidade 

detalhados por cada área de numeração e não mais o índice 

geral para toda a área da operadora: o acompanhamento de toda 

a área de operação pode fazer com que o bom nível de 

atendimento em área de grande concentração de usuários eleve a 

média geral da operadora e omita o problema que possa estar 

ocorrendo em uma área mais isolada (ANATEL muda..., 2003). 

 

 

 

 

 

                                                      
68O então Ministro das Comunicações, Miro Teixeira, voltou a defender nessa 
ocasião, que o Poder Executivo mantivesse um maior acompanhamento dos 
trabalhos de fiscalização da Anatel (MIRO..., 2003). 
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5.4 A LENTIDÃO DA ANATEL EM PREJUÍZO DA COMPETIÇÃO  

 

A abertura do mercado de telecomunicações no Brasil 

obedeceu a um cronograma detalhado, segundo o qual, até o ano 

de 2001, por exemplo, haveria um duopólio nas três regiões em 

que foi dividido o país para a exploração de ligações locais 

entre as concessionárias e suas empresas-espelho, consoante o 

quadro abaixo delineado por Pires  (1999, p. 69): 

 

 

No início de janeiro de 2003, a GVT, a operadora que 

compete com a Brasil Telecom (BrT) pelo mercado na oferta de 

serviços telefônicos em nove estados das regiões Sul, Centro 

Segmento 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Duopólio entre a Embratel e 

sua empresa-espelho (Intelig)
Duopólio 
regional 

(Banda A, 
Banda B)

Autorizada a livre 
entrada para 
serviços PCS 

(salvo na área 8 da 
Banda B)

Duopólio nas três regiões,
formado pelas
concessionárias e suas
empresas-espelho
Quadripólio nas três regiões,
formado pelas
concessionárias locais, suas
empresas-espelho, a Embratel
e sua empresa-espelho

Telefonia fixa
Autorizada a livre entrada em

qualquer segmento ou tipo de

serviço. Permitida a entrada

das concessionárias em outros

serviços, exceto TV a cabo,

mediante a constituição de

subsidiárias, e das empresas-

espelho, se as metas

estabelecidas para todas as

empresas que atuam em suas

regiões forem cumpridas

antecipadamente.

Local

Intra-região

Inter-região

Internacional

Telefonia móvel

Duopólio entre a Embratel e
sua empresa-espelho (Intelig)
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Oeste e Norte do Brasil, ganhou a conta de uma revendedora de 

veículos de Curitiba. Ao substituir os serviços da BrT pelos 

da nova operadora, o cliente iria reduzir em 35% sua conta 

telefônica mensal, de acordo com informação da GVT. Com uma 

condição: para não perder clientes, solicitou à BrT que 

interceptasse as ligações para seu antigo número e informasse 

os novos, em acordo com o art. 12 do Regulamento do Serviço 

Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela Resolução Anatel nº 

85/98: 

Art. 12. O usuário do STFC tem direito: 

I – de acesso ao serviço, em suas várias modalidades, em 
qualquer parte do território nacional; 

II – à liberdade de escolha de sua prestadora de 
serviço, em suas várias modalidades; 

[...] 

XX – à interceptação pela prestadora do STFC na 
modalidade local, sem ônus, das chamadas dirigidas ao 
antigo Código de Acesso e à informação de seu novo 
código, quando da alteração de Prestadoras, observados 
os prazos do art. 27 do Plano Geral de Metas de 
Qualidade (ANATEL, 1998e). 

 

 O direito de interceptação é garantido aos usuários, 

independente do motivo da troca de operadora. A BrT, no 

entanto, segundo a Reclamação Administrativa  nº 

53500.001010/2003 (ANATEL, 2003a), interposta pela GVT ainda 

no mês de janeiro, não o fez prontamente.  

No final de março de 2003, a Anatel determinou, por 

medida preventiva, que a BrT fizesse a interceptação. O 

cliente, no entanto, já havia desistido de mudar de operadora. 

De acordo com o presidente da GVT, esse é um dentre vários 

exemplos de práticas anticompetitivas da BrT, que não são 
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evitadas por falta de agilidade nas decisões do órgão 

regulador (COMILS, 2003). 

O ex-ministro das Comunicações, Miro Teixeira, já 

tratou, em outra oportunidade, sobre o tema: “Por que não se 

decide a Anatel? O poder de inércia é, muitas vezes, superior 

ao da ação objetiva e direta”. Para ele, a transparência da 

reguladora teria de ser demonstrada por sua eficiência na 

análise do setor, e na decisão de processos em tempo hábil, 

tentando até evitar que as partes tenham de recorrer ao Cade 

(SERRANO, 2003). 

Como a Anatel não teve como, em tempo hábil, comprovar 

as informações requeridas, não pôde inibir a prática 

anticompetitiva da Brasil Telecom. 

 

5.5 OS SUBSÍDIOS CRUZADOS NAS CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA  

 

Embratel e Intelig protocolaram denúncia na Anatel no 

dia 15 de março de 2002, acusando a Telemar, a BrT e a 

Telefônica (CADE, 2003) de incorrerem na prática restritiva 

vertical de elevação dos custos das rivais mediante 

discriminação de preços do insumo interconexão para o acesso 

local ou de subsídios cruzados no segmento de Sistema de 

Telefonia Fixa Comutada – STFC69 para Longa Distância – LD.   

                                                      
69A Resolução Anatel nº 30/98 assim definiu o STFC: “serviço de 
telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, 
destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando 



 

 

146
 

As concessionárias locais estariam, na realidade, 

subsidiando suas operações na telefonia de longa distância com 

receitas advindas da cobrança de tarifa de interconexão das 

denunciantes, que não possuem redes próprias para chegar até o 

usuário final70. Tais subsídios são expressamente vedados pela 

LGT, como se vê no art. 70, I, e 103, § 2º, ambos da LGT: 

Art. 70. Serão coibidos os comportamentos prejudiciais à 
competição livre, ampla e justa entre as prestadoras do 
serviço, no regime público ou privado, em especial: 
I – a prática de subsídios para redução artificial de 
preços; 
[...] 
Art. 103. Compete à agência estabelecer a estrutura 
tarifária para cada modalidade de serviço. 
[...] 
§ 2º São vedados os subsídios entre modalidades de 
serviços e segmentos de usuários, ressalvado o disposto 
no parágrafo único do art. 81 desta Lei.  
 

Por outro lado, a disponibilização das redes locais é 

obrigatória e está prevista no art. 12 da Resolução nº 40/98 

da Anatel (ANATEL, 1998c). Para utilizá-las, é preciso uma 

remuneração denominada Tarifa de Uso da Rede Local (TU-RL), 

conhecida como tarifa de interconexão, considerada como um 

insumo indispensável à prestação do STFC.  

Tal tarifa possui um valor máximo por minuto 

estabelecido pela Anatel por meio dos contratos de concessão. 

O questionamento está justamente nesta tarifação, já que as 

                                                                                                                                                                      
processos de telefonia. Já as modalidades de STFC estão previstas no art. 
8º do Anexo à Resolução: I – Local: destinada à comunicação entre pontos 
fixos determinados situados em uma mesma Área Local; II – Longa Distância 
Nacional: destinada à comunicação entre pontos fixos determinados, situado 
em áreas locais distintas no território nacional; e III – Longa Distância 
Internacional: destinada à comunicação entre um ponto fixo situado no 
território nacional e outro ponto no exterior”(ANATEL, 1998b). 

70A título de exemplo, para que uma chamada inter-regional feita por um 
usuário em Santos para um telefone fixo em Fortaleza fosse completada, 
utilizando a Embratel, seria necessária a utilização da rede local da 
Telefônica, a qual originaria a chamada, e a utilização da rede local da 
Telemar, que concluiria a chamada. 
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concessionárias locais têm disponibilidade de estabelecer o 

preço de interconexão que melhor lhes convier até o teto 

fixado, possibilitando-lhes praticar discriminação de preços 

entre concorrentes ou até mesmo subsídio cruzado no segmento 

de STFC-LD. 

Diante da solicitação feita pelas requerentes, a Anatel 

instaurou, em 26 de abril de 2002, três processos 

administrativos para análise do caso, embora tenha negado a 

concessão de medida preventiva contra as locais, solicitada 

pelas empresas de longa distância.  

Após a análise dos documentos apresentados pelas 

operadoras locais, as Superintendências de Serviços Públicos e 

Privados e a Procuradoria da Anatel não encontraram indícios 

de práticas anticompetitivas e pediram o arquivamento do 

processo. A denúncia foi arquivada no dia 23 de julho de 2003. 

A Procuradoria da Anatel, em seu parecer sobre o caso, assim 

se pronunciou:  

Em suas considerações finais, constatou a área técnica 
que não existiam indícios de subsídios cruzados entre os 
serviços de STFC local e longa distância, não havendo 
evidências de que a representada venha furtivamente 
implementado práticas anticoncorrenciais e, finalmente, 
a representada no que tange aos preceitos deste processo 
vem atuando em conformidade com as normas vigentes tanto 
no que diz respeito às suas obrigações referentes à 
universalização dos serviços de telecomunicações e 
observâncias das regras definidoras das condições de 
competição para o setor (ANATEL, 2003b). 

 

Cabe ressaltar que os estudos técnico-contábeis 

apresentados pelas operadoras locais à Anatel durante o 

trâmite do processo administrativo coordenado pela 
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Superintendência de Serviços Públicos da reguladora foram 

realizados por auditores contratados pelas próprias empresas. 

Estes pareceres foram questionados pela Embratel e pela 

Intelig, bem como a honestidade da Anatel para analisar a 

questão (LORENZI; MAZZA, 2003).  

Após aguardar pelo início das investigações da 

reguladora no caso dos subsídios cruzados, as operadoras de 

longa distância resolveram estender suas denúncias ao Cade, em 

26 de abril de 2002, pedindo medida cautelar contra os 

subsídios supostamente aplicados pelas três operadoras locais.  

Em 22 de maio, o ex-conselheiro do Cade, Ronaldo Porto 

Macedo Júnior, concluiu pela ausência do periculum in mora e 

do fumus boni iuris do pedido de medida preventiva, 

indeferindo-o, mas destacou “a necessidade de se proceder a um 

acurado estudo da matéria, visto se tratar de assunto delicado 

que envolve não só o ambiente concorrencial como o 

regulatório” (CADE, 2003).  

Ante o  exposto,  solicitou o Cade,  em 11 de abril de  

2003, à Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) um 

parecer sobre a matéria, nos termos do art. 7º, inc. IX, da 

Lei nº 8.884/94.  

Em 17 de setembro de 2003, a Seae sugeriu, em seu 

Parecer Técnico nº 187/2003 (BRASIL, 2003), a condenação, pelo 

Cade, das concessionárias do serviço de telefonia fixa local. 

Com efeito, a Seae entendeu que a Telefônica, a BrT e a 

Telemar estavam repassando os ganhos das tarifas de 
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interconexão para suas tarifas de longa distância, as quais, 

reduzidas artificialmente, ensejaram a dominação de tal 

mercado pelas operadoras locais.  

De fato, ao comparar os valores cobrados pelas 

concessionárias locais pelo insumo interconexão com o preço 

que estas cobravam pelas chamadas de longa distância, 

constatou-se que o preço da interconexão era maior ou 

ligeiramente menor que o preço das ligações telefônicas. Ou 

seja, os valores cobrados dos usuários eram menores do que 

aqueles cobrados das concorrentes Embratel e Intelig. Tal 

prática, também conhecida como price squeeze, é caracterizada 

pelo aumento artificial dos custos das rivais pelas empresas 

que, além de concorrentes, controlam o insumo básico de que 

dependem as demais operadoras.  

A Secretaria identificou, ainda, que os valores 

cobrados a título de interconexão eram maiores do que os 

custos efetivamente incorridos na utilização das redes locais. 

Para a Seae, os valores atuais da TU-RL encontram-se muito 

acima dos custos representados pelo tráfego de longa distância 

por meio das redes locais.  

Percebemos, pela forma com que as investigações foram 

levadas a efeito pela Anatel, que, no esclarecimento do 

problema, o principal sujeitou-se às informações das empresas. 

O caso em apreço demonstra a insuficiência da atuação 

da Anatel para coibir os abusos cometidos pelas prestadoras 
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dos serviços de telefonia, tal como explicitado no parecer da 

Seae antes referido: 

[...] a elevada dinâmica tecnológica vigente no setor 
age no sentido de exacerbar a sempre presente 
possibilidade de incompletude dos contratos e marcos 
regulatórios, possibilitando às empresas reguladas criar 
expedientes que lhes permitam explorar pontos omissos 
pela regulação do setor, o que colabora para elevar a 
complexidade regulatória (BRASIL, 2003). 

 

 

5.6 CONFLITO NA BRASIL TELECOM PÕE ANATEL EM XEQUE  

 

A guerra entre os sócios da Brasil Telecom colocou em 

xeque a atuação da Anatel no acordo que levou ao afastamento 

da Telecom Itália do bloco de acionistas controladores da 

Brasil Telecom, em agosto de 2002 (LOBATO, 2003a). 

A Telecom  Itália  detinha  38%  do  capital da holding  

Solpart, o que lhe dava o controle da BrT. Isto porque a 

Telecom Holding divide com a Privtel e com a Teleunion – cada 

uma com 33% das ações – o capital da holding Timepart. A 

Timepart concentra 62% das ações ordinárias de outra holding, 

a Solpart, que comanda a BrT.  

Por outro lado, uma subsidiária da Telecom Itália, a 

TIM (Telecom Itália Mobile) realizou vultosos investimentos em 

telefonia móvel: comprou duas licenças para a Banda B em 1997, 

duas empresas de celular em 1998 (Tele Celular Sul e a Tele 
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Nordeste Celular) e três licenças para montar uma rede 

nacional com tecnologia GSM (SANTOS; LOBATO, 2003).  

Em agosto de 2002, a Telecom Itália transferiu metade 

de suas ações com direito a voto da Brasil Telecom71 ao grupo 

Opportunity, para que a TIM pudesse inaugurar a rede nacional 

GSM. Isto porque, pelo art. 10, § 2º, do Decreto nº 2.543/98, 

a TIM só poderia inaugurar a rede GSM no momento em que a 

Brasil Telecom cumprisse as metas de expansão da telefonia 

fixa estabelecidas para 2003. Como a empresa não demonstrou 

pressa em antecipar as metas, a alternativa que restou ao 

grupo italiano foi deixar temporariamente o bloco de controle 

da Brasil Telecom. 

A Anatel aprovou o acordo em que a Telecom Italia 

vendeu 186.358 ações, ao preço simbólico de US$ 47 milhões, 

com o compromisso irrevogável do Opportunity de lhe devolver 

as ações, pelo mesmo preço, assim que a Brasil Telecom 

                                                      
71A participação societária na BrT tornou-se um problema para a Anatel. 
Ainda em 2004, a agência pediu esclarecimentos à operadora para que sua 
estrutura de comando fosse explicada. O que se pretendia descobrir era o 
papel exato do Citibank na BrT – se era apenas uma participação de 
investidor ou também de gestor. A participação do banco na empresa está 
acomodada em uma holding chamada Telecom Holding e pode superar os 20% do 
capital votante. Já se sabe que o Citibank tem um papel central no 
encaminhamento dos conflitos em torno da BrT, que colocam o banco 
Opportunity de um lado e a Telecom Italia, que luta para reaver seu lugar 
no bloco de controle da operadora, de outro. A Telecom Italia diz que o 
banco atua como um controlador indireto da BrT, alinhado com os interesses 
do Opportunity, e rompeu sua relação financeira com o Citibank. O Citibank 
não comenta o assunto. A Telecom Holding divide com a Privtel e com a 
Teleunion – cada uma com 33% das ações – o capital da holding Timepart. A 
Timepart concentra 62% das ações ordinárias de outra holding, a Solpart, 
que comanda a BrT. A Telecom Italia tem 19% da Solpart. Os 19% restantes 
estão com a Techold. A Anatel quer saber quem são os controladores da 
Timepart. Em um primeiro pedido de informações, a BrT forneceu uma lista 
com a estrutura tripartite formada pela Telecom Holding, Privtel e 
Teleunion, mas não esclareceu quem são os grupos e as pessoas que estão 
por trás de cada uma das empresas (VILARDAGA, 2004). 
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atingisse as metas de expansão definidas pela Anatel. O 

problema é que a volta dos italianos ao grupo de controle 

ficou ameaçada porque a Brasil Telecom comprou licenças para 

explorar o serviço de telefonia móvel nas regiões Sul e 

Sudeste.  

Ocorre que o artigo 87 da LGT impede que uma mesma 

empresa seja acionista de duas operadoras de telefonia celular 

na mesma área geográfica, e a Telecom Itália é acionista da 

TIM, que tem licença de telefonia móvel em todo o país. A 

Anatel foi questionada tanto na aprovação do acordo entre o 

Opportunity e a Telecom Italia quanto na venda das licenças de 

GSM à Brasil Telecom72.  

Segundo o advogado especialista em telecomunicações, 

Carlos Ari Sundfeld, o acordo entre a Telecom Itália e o 

Opportunity não deveria ter sido aprovado. Ele entende que a 

Telecom Itália não deixou de ser acionista controladora da 

                                                      
72O início da disputa entre o Opportunity de Daniel Dantas e a Telecom 
Itália remonta à privatização da Telebras em 1998. No leilão de 
privatização, era dado como certo que um consórcio formado pela Telecom 
Itália, a Globo e o Bradesco fosse adquirir a Telesp, a empresa de 
telefonia de São Paulo. Surpreendentemente, a Telesp acabou sendo 
arrebatada no leilão pelo grupo espanhol Telefônica. A Telecom Itália e o 
Opportunity ficaram com a Brasil Telecom. Em razão disso, a Telefônica, 
que já tinha adquirido uma outra operadora na mesma região, a CRT, que 
fica no Rio Grande do Sul, teria, pelas normas fixadas para o leilão, de 
se desfazer de uma das duas. O grupo espanhol optou por ficar com a 
Telesp. Neste momento começou a briga entre os italianos e o Opportunity. 
As versões para esse primeiro capítulo da briga são as mais diversas 
possíveis. O Opportunity alega que o preço pago para a compra da CRT, de 
US$ 800 milhões, foi pelo menos US$ 150 milhões acima do valor real da 
empresa. Já a Telecom Italia argumenta que os US$ 800 milhões ficaram pelo 
menos US$ 200 milhões abaixo do preço estabelecido por um estudo 
contratado pela própria Brasil Telecom para avaliar o valor da CRT. A 
Telecom Itália diz ainda que o valor acertado para a compra da CRT foi 
aprovado em reunião do conselho da administração da Brasil Telecom. O caso 
foi parar no Ministério Público, mas acabou sendo arquivado (BARROS, 
2004). 



 

 

153
 

Brasil Telecom, na medida em que possui o contrato garantindo 

a sua volta.  

A Folha de São Paulo teve acesso, em 17 de agosto de 

2002, à versão original, em inglês, e à tradução juramentada 

para o português do documento assinado pelos empresários Marco 

Tronchetti Provera, da Telecom Itália, e Daniel Dantas, do 

Opportunity. O documento deixa claro que a aprovação da Anatel 

era precondição para a validade do contrato. Segundo o 

documento:  

A falha na obtenção da total aprovação da Anatel em 30 
dias da data deste documento [...] fará com que essa 
alteração seja automaticamente rescindida [...] e as 
ações ordinárias transferidas para a Timepart e para 
Techhold [...] serão imediatamente transferidas de volta 
e devolvidas à Telecom Itália (LOBATO, 2003a). 

 

Em janeiro de 2004, a Anatel certificou a BrT do 

cumprimento de  metas de universalização, dando-lhe “o sinal 

verde” em mercados nos quais ainda não atuava, como telefonia 

móvel e fixa local em estados de outras concessões, onde 

atuavam a Telemar e a Telefônica. Nesse mesmo mês, a Telecom 

Itália foi autorizada a retornar ao controle acionário da BrT. 

A operação impôs uma série de restrições e os conflitos da 

área deveriam ser solucionados em dezoito meses. 

O Cade, numa primeira análise do Processo nº 

08700.0000182004-68, suspendeu, em 17 de março de 2004, o 

retorno da empresa ao bloco de controladores da BrT, até o 

julgamento definitivo da operação. A decisão decorreu da 

análise de um recurso apresentado pela Associação Nacional de 
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Investidores do Mercado de Capitais (Animec) contra o negócio, 

que prejudicaria a competição no mercado de telefonia celular 

do país e, em conseqüência, os consumidores.  

Para a Animec, o grupo italiano poderia usar o retorno 

ao bloco de controladores para prejudicar a futura atuação da 

Brasil Telecom Celular, seja deliberando em seu conselho de 

administração, seja utilizando informações sigilosas ou 

privilegiadas sobre seus projetos em benefício da TIM 

(PEREIRA; TRINDADE; HESSEL, 2004). 

O plenário do tribunal da concorrência acompanhou o 

voto do relator do caso, conselheiro Fernando de Oliveira 

Marques73. Para ele, as condições impostas pela Anatel, 

proibindo a Telecom Itália de interferir nas deliberações da 

Brasil Telecom sobre SMP e sobre os serviços de longa 

distância nacional e internacional, foram pouco eficazes, 

ratificando o parecer da Seae:  

Ainda que possamos supor que esses diretores não tenham 
qualquer poder de deliberação, o mero fato de que terão 
acesso às informações relativas, por exemplo, às 
estratégias de investimento e marketing da BrT Celular 
já coloca esta empresa em situação de competição 
desigual relativamente à TIM. [...] Tampouco o 
afastamento da Telecom Itália da administração direta da 
BrT sanaria o problema, visto que a participação do 
grupo italiano na Solpart, controladora do grupo Brasil 
telecom, já seria suficiente, por si só, para, no 
mínimo, franquear à TIM informações cruciais a respeito 
de uma concorrente sua, impendo sérios riscos à operação 
e mesmo à sobrevivência desta última (PEREIRA; TRINDADE; 
HESSEL, 2004). 

                                                      
73No entanto, em 30 de junho de 2004, o Cade autorizou o retorno da Telecom 
Itália ao bloco de controladores da Brasil Telecom, desde que respeitada 
uma série de salvaguardas. A liminar concedida em março foi derrubada por 
unanimidade e substituída por uma decisão mais “razoável”, nas palavras 
dos conselheiros (PEREIRA, 2004). 
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As medidas que foram impostas pela Anatel tiveram 

poucos efeitos efetivos. A troca de informações proibida pela 

Anatel apenas teria controle efetivo se fosse realizada 

mediante relatórios oficiais, o que os envolvidos poderiam 

muito facilmente evitar. Dito de outra forma, a assimetria de 

informações entre regulador e regulados acabaria prejudicando 

uma ação de combate ao poder de mercado. 

Podemos até dizer que, in casu, a insegurança do 

principal quanto ao futuro do modelo de competição o tornou 

refém das empresas, em um caso típico no qual o criador (a 

Anatel) é capturado pela criatura (o arcabouço regulatório). 

 

 

5.7 A OMISSÃO DA ANATEL EM DETECTAR A PARTICIPAÇÃO CRUZADA DA 

PREVI EM EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR  

 

 

Um dos integrantes do Conselho Diretor da Anatel 

admitiu que a reguladora cometeu falhas na avaliação das 

alterações acionárias das empresas controladoras da Telemig 

Celular/Amazônia Celular e da Oi. Isso porque todas as 

mudanças no controle acionário das empresas de 

telecomunicações devem ser avaliadas previamente pela 

reguladora, mas a Anatel não percebeu que havia coligação 
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indireta entre as duas operadoras de telefonia móvel por meio 

da participação da Previ (MAZZA, 2004b). 

A participação da Previ no controle acionário da Oi 

aconteceu por meio de ações e posições no Conselho de 

Administração das empresas La Fonte Participações SA (14,73% 

das ordinárias) e La Fonte Telecom SA (19,85%). Essas duas 

empresas controlavam uma terceira, La Fonte, pertencente à 

rede de acionistas diretos da Tele Norte Leste Participações 

(TNL), controladora da Tele Norte Leste – Personal 

Communications System (TNL-PCS), conhecida no mercado como Oi. 

Além disso, a Previ possuía cerca de 5% das ações da TNL, com 

direito a um assento no Conselho de Administração da empresa. 

No grupo Telemig/Amazônia Celular, a participação acontecia 

por meio da Newtel.  

O problema de coligação principiou em 2002, quando 

houve a criação da Oi. A participação de um mesmo acionista no 

grupo de controle de duas ou mais empresas que atuam na mesma 

área geográfica é vedada pelo Regulamento para Apuração de 

Controle e de Transferência de Controle em Empresas 

Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovada pela 

Resolução Anatel n° 101/1999 (ANATEL, 1999). 

A Anatel, somente em setembro de 2004, instaurou um 

PADO (Procedimento para Apuração de Descumprimento de 

Obrigações), determinando também a saída da Previ do controle 
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das operadoras de celular Oi ou da Telemig Celular e da 

Amazônia Celular.  

A participação da Previ nas duas empresas, proibida 

pela regulamentação, só foi descoberta porque houve denúncia 

da Newtel, empresa controlada pelo Opportunity que, por sua 

vez, está em disputa com a Previ e com outros fundos de pensão 

pelo controle da Brasil Telecom, operadora de telefonia fixa 

nas regiões Sul, Centro-Oeste e nos Estados do Tocantins, Acre 

e Rondônia.  

A denúncia da Newtel, empresa da qual a Previ também 

participa, mas de forma minoritária, aconteceu em fevereiro de 

2004, mas só foi comprovada em setembro do mesmo ano pela 

Anatel. Como a Oi opera telefonia móvel na área da Telemig 

Celular e da Amazônia Celular, a Previ precisava sair de um 

dos grupos.  

A Telemig e a  Amazônia  Celular  eram controladas pelo  

mesmo grupo (Newtel) e operavam em Minas Gerais, Amazonas, 

Roraima, Amapá e Maranhão (Amazônia Celular) e Minas Gerais 

(Telemig Celular). A Oi, controlada pela Telemar, operava em 

todos esses estados, além da região Nordeste e no Rio de 

Janeiro e no Espírito Santo (MEDINA, 2004; MAZZA, 2004c). 

Segundo o conselheiro da Anatel, José Leite Pereira 

Filho, houve omissão: “Houve omissão e estamos verificando 

como foi” (MAZZA, 2004c). 
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Diante do posicionamento contrário da Anatel à presença 

da Previ entre os controladores das duas operadoras celulares, 

esta decidiu voltar ao bloco de controle da Telemig Celular e 

Amazônia Celular mediante a autorização concedida pela Anatel 

por meio do Ato n° 47.016/2004 (ANATEL, 2004d). Registre-se 

que a preferência do fundo pela Telemig e Amazônia em 

detrimento da Oi/Telemar foi justificada por fontes ligadas ao 

fundo de pensão como conseqüência do bom relacionamento 

existente com os donos da Oi/Telemar, ao contrário do que 

ocorria com o grupo Opportunity, quando estava presente na 

gestão da Telemig/Amazônia (COSTA, 2004). 

Também, aqui, um caso de flagrante descumprimento das 

normas que estatuíram o modelo regulatório. A ação do 

regulador foi, na melhor das hipóteses, muito demorada. 

Tornou-se bastante difícil para a Anatel lidar com o esquema 

de cross ownerships montado pelos consórcios vencedores dos 

leilões de privatização, já que está a depender muitas vezes, 

unicamente, das informações repassadas pelos próprios 

interessados. 

 

5.8 OS ERROS NAS CONTAS DE TELEFONE  

 

As concessionárias negam, mas empresas especializadas 

em consultoria de gestão e auditoria de serviços de 

telecomunicações do Rio do Janeiro e São Paulo sustentam que 

há alta incidência de erros nas contas telefônicas. A taxa, 
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segundo consultores ouvidos pela Folha de São Paulo, 

alcançaria um valor médio de 12% do valor das contas das 

empresas que passaram por auditagem (LOBATO, 2004b).  

A privatização dos serviços públicos e o reajuste das 

tarifas acima da inflação nos últimos anos criaram um mercado 

para a consultoria de redução de gastos, da qual faz parte a 

auditoria das contas telefônicas de grandes usuários 

corporativos. Cinco empresas de consultoria ouvidas pela Folha 

de São Paulo afirmaram existir uma incidência significativa de 

erros nas contas. A ocorrência, segundo elas, varia de uma 

operadora para outra, e até mesmo de um cliente para outro na 

mesma concessionária (LOBATO, 2004b). 

Os erros tidos como mais  freqüentes  são a cobrança de  

tarifa acima do valor pactuado em planos especiais oferecidos 

pelas teles; falhas de medição da duração de ligações 

interurbanas e internacionais; cobrança de pulsos em excesso 

em ligações locais; e existência de linhas que não foram 

encomendadas pelos clientes.  

O engenheiro-sócio da Auditfone revelou que a margem 

média de erro apurada em uma base de 30 clientes, pessoas 

jurídicas, é de 12%, sendo maior na telefonia fixa e menor nas 

empresas de celular que recentemente implantaram suas redes. 

Entrementes, uma diretora da In Voice, que afirmava monitorar 

um total de 5 milhões de ligações por mês, para 12 clientes, 

detectou um erro médio equivalente a 6,5% do valor das contas.  
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Segundo Lobato (2004b), ”em alguns clientes, o 

percentual é muito pequeno, inferior a 1%, mas tivemos um caso 

de 18%”.  

De acordo com a Gerente de Operações da Summus Serviços 

de SP, a falha mais freqüente detectada foi a cobrança 

incorreta de tarifa, por causa da grande diversidade de planos 

com preços especiais criados pelas concessionárias para atrair 

novos clientes corporativos e manter os que ela já possui: 

“quando os clientes mudam de planos, em 90% dos casos, as 

contas vêm com erro. Se não ficar atento, o cliente paga mais 

do que havia sido ofertado” (LOBATO, 2004b). 

Nas ligações de  longa  distância, consoante informou o 

diretor da Entelcorp, ocorreram erros na medição do tempo de 

duração da chamada e nos denominados degraus tarifários, pois 

havia quatro tarifas para os interurbanos, dependendo da 

distância entre a origem e o destino da chamada (LOBATO, 

2004b).  

Para a CL Consultores, do Rio de Janeiro, os erros mais 

comuns foram a cobrança de tarifa diferente da que foi 

pactuada entre as companhias e o cliente, e o erro no registro 

de duração das chamadas. Asseverou ter detectado erros de até 

20% do valor da conta (LOBATO, 2004b).  

As concessionárias de telefonia contestaram com 

veemência as informações sobre erros de cobrança em contas 

apontados por empresas de consultoria. O vice-presidente de 
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redes da Telefônica revelou que a planta de telefonia da 

empresa é 100% digitalizada e que o sistema de registros de 

chamadas, “se não for infalível, está muito próximo da 

perfeição”.  

Essa suposta “perfeição” atenderia ao objetivo da 

operadora de obter a remuneração justa pelo serviço prestado e 

à proteção do cliente. Para tanto, um conjunto de ferramentas 

garantiria a supervisão do funcionamento das centrais 

telefônicas: quando um problema fosse detectado, seria logo 

corrigido. Segundo o executivo, os processos de tarifação e de 

faturamento, que envolvem os registros de coleta e bilhetagem 

da Telefônica, estavam sendo certificados semestralmente pela 

ABNT há dois anos (LOBATO, 2004b). 

A Brasil Telecom afirmou, por meio de nota, que seus 

processos de coleta, registro, tarifação e faturamento das 

chamadas para a emissão das contas são certificados 

semestralmente pelo órgão certificador independente Bureau 

Veritas Quality International (BVQI), credenciado pela Anatel 

e que possui o selo do Inmetro (LOBATO, 2004b). 

A Telemar afirmou, por meio de nota, que:  

[...]refuta especulações de terceiros sem devido 
credenciamento sobre um percentual de erro em aferição 
de conta ou faturamento e que os percentuais divulgados 
por alguns consultores são inverídicos e absurdos 
(LOBATO, 2004b). 

 

Por outro lado, a informação foi recebida com surpresa 

pela Anatel. O Gerente-Geral de Qualidade e Superintendente de 
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Serviços Públicos em exercício da agência disse desconfiar da 

veracidade dos dados, por se tratar de um percentual:  

É uma informação inesperada para nós. É preciso ver que 
os consultores consideram como erro nas contas e se as 
concessionárias reconhecem as falhas apontadas. Podem 
estar supervalorizando o trabalho deles (LOBATO, 2004b). 

 

A diretoria da In Voice insistiu que os erros apontados 

por sua empresa foram reconhecidos pelas operadoras: “Se 

nossos relatórios forem irreais, as teles contestariam. Só 

apontamos os erros absolutamente comprovados” (LOBATO, 2004b). 

As estatísticas da Anatel sobre erros de cobrança nem 

de longe se aproximam do percentual apontado pelos 

consultores. As metas estabelecidas pelo Plano Geral de Metas 

de Qualidade para o Serviço Telefônico Fixo Comutado admitem, 

em seu art. 36, c, até 2 contas erradas em cada 1.000 

emitidas, mas se baseiam apenas nas queixas registradas 

formalmente pelos usuários no órgão regulador. Pelos dados da 

Anatel, a Telefônica está abaixo do índice oficial permitido, 

com uma média de 1,6 conta com erro por 1.000, de janeiro a 

agosto de 2004. A média da Telemar, no Rio, é de 2,4 por 1.000 

(ANATEL, 2005). 

A Anatel, até então, não havia constatado nenhum 

descumprimento, pelas empresas, de erros substanciais nas 

contas telefônicas, além do permitido, não tendo sido aberto 

PADO algum para apurá-los. Mais uma vez, não possuindo a 

agência as informações necessárias, não teve ela condição de 

apurar e de inibir os erros apontados. 
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5.9 AS GRAVES FALHAS DETECTADAS PELA AUDITORIA DO TCU74  

 

A Anatel não tem como saber se as concessionárias de 

telefonia fixa estão cumprindo as metas de universalização 

(instalação de telefones) previstas nos contratos de 

concessão, concluiu o TCU por intermédio de seu Acórdão nº 

1778 publicado no DOU em 23 de novembro de 2004 (BRASIL, 

2004c).  

O cumprimento antecipado, em 2002, das metas de 

universalização previstas para o final de 2003 foi fundamental 

para que as concessionárias de telefonia fixa pudessem 

oferecer novos serviços, como os de telefonia celular ou de 

ligações de longa distância para fora de suas áreas de 

concessão. São os casos de Telemar e Telefônica. 

Em trabalho de auditoria realizado por analistas da 

Secretaria de Fiscalização de Desestatização do Tribunal de 

Contas da União e aprovado pelo plenário dessa Casa no Acórdão 

mencionado, foram analisados os resultados das reformas 

regulatórias e da privatização no setor de telecomunicações, 

em termos de ampliação e democratização do acesso aos serviços 

de telefonia. Além disso, foi apresentada uma avaliação do 

trabalho desempenhado pela agência Nacional de 

Telecomunicações, no sentido de gerenciar e fiscalizar o 

                                                      
74Ver Mazza (2004d, 2004e, 2004f), ANATEL não tem... (2004). 
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cumprimento das metas de universalização de acesso ao Sistema 

Telefônico Fixo Comutado (BRASIL, 2004c). 

O Plano Geral de Metas de Universalização definiu as 

metas de acesso individual e coletivo, que deverão ser 

atendidas pelas concessionárias até o final de 2005, para a 

progressiva universalização do serviço de telefonia fixa 

comutada, prestado em regime público, em cada unidade da 

federação. 

Duas    questões   são   indissociáveis  às   metas  de  

universalização: o cumprimento das metas, propriamente dito, e 

a capacidade de aferir se elas estão sendo efetivamente 

cumpridas. A primeira está ligada aos concessionários, e a 

segunda ao regulador, mas ambas são direitos garantidos à 

sociedade. É relevante observar que tais direitos não se 

restringem aos usuários de serviços telefônicos, mas também 

aos potenciais usuários, tanto de acessos individuais quanto 

públicos. 

Pode-se dizer que o direito de acesso universal aos 

serviços de telecomunicações prestados em regime público 

encontra contrapartida em obrigações das operadoras – na 

implementação das metas – e do ente regulador – na aferição do 

cumprimento dessas metas.  

O termo universalização é tratado na LGT quando esta 

classifica os serviços de telecomunicações (art. 62 e segs.), 
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que são distinguidos quanto à abrangência – que pode ser de 

interesse coletivo ou restrito -, e quanto ao regime jurídico 

de sua prestação – que pode ser público ou privado. Assim, o 

parágrafo único do art. 63 da LGT estabelece que “serviço de 

telecomunicações prestado em regime público é o prestado 

mediante concessão ou permissão, com atribuições à sua 

prestadora de obrigações de universalização e continuidade”. 

O art. 64 da mesma lei determina, ainda, que 

“comportarão prestação no regime público as modalidades de 

interesse coletivo, cuja existência, universalização e 

continuidade a própria União comprometa-se a assegurar”. Essa 

disposição, juntamente com a estabelecida no parágrafo único 

do art. 63, define bem as características do tipo de serviço 

de telecomunicações que a União deve assegurar, qual seja: 

serviços de interesse coletivo, prestados em regime público e 

que, além da universalização, não podem ser descontinuados. 

Esses atributos dos serviços prestados em regime público – 

universal e contínuo – andam sempre juntos na LGT. 

Assim, quando se fala em universalização, do ponto de 

vista legal, está-se tratando de uma modalidade específica de 

serviço de telecomunicações. Nessa acepção legal, portanto, 

universalizar o STFC não é o mesmo que universalizar o Serviço 

Móvel Pessoal. Tais serviços são tecnologicamente diferentes e 

prestados em regimes jurídicos distintos. Enquanto o STFC é 

prestado em regime público, o SMP é prestado em regime 
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privado. Essa diferença tem um grande impacto na ação do 

regulador e nos mecanismos de financiamento público para a 

promoção da universalização no setor de telecomunicações. 

A partir das obrigações explicitadas nos contratos de 

concessão e no PGMU, quantificadas em termos de metas a serem 

cumpridas pelas empresas concessionárias, a Anatel definiu 

dezoito itens de controle a serem monitorados. Ressalte-se que 

alguns dos indicadores do cumprimento de metas, obtidos a 

partir dos itens de controle, são de natureza agregada, como o 

número de acessos fixos instalados por unidade federativa. 

Outros são de natureza pontual, como a distância máxima a 

percorrer para se encontrar um  Terminal de Uso Público (TUP).  

A compreensão da natureza e da extensão dos itens de 

controle é o ponto de partida para se ter uma visão do desafio 

que representa aferir o cumprimento das metas de 

universalização, bem como sobre a adequação dos procedimentos 

e técnicas empregados na aferição. 

Com o advento do Regulamento para Declaração de 

Cumprimento de Obrigações de Universalização por 

Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado, veiculado 

pela Resolução nº 280/2001-Anatel, começaram a surgir as 

primeiras demandas por certificação e ateste de antecipação de 

metas. 



 

 

167
 

Todas as concessionárias de STFC, exceto a Brasil 

Telecom, foram certificadas no primeiro semestre de 2002. 

Segundo dados da Anatel, as metas para totais de acessos fixos 

e totais de TUPs eram as mesmas ao longo do período 2001-2003. 

Segundo esses dados,todas as metas foram cumpridas com folga 

(BRASIL, 2004c). 

O acompanhamento e a fiscalização das metas do PGMU 

foram concebidos pela Anatel para ocorrer tanto por meio de 

avaliações da evolução dos dados agregados por concessionária 

quanto por meio de fiscalizações de campo em que se verifica 

pontualmente uma série de itens de controle. Não obstante, as 

ações de fiscalização (ou de auditoria propriamente dita) são 

baseadas apenas em visitas de campo e não contam com o suporte 

de um sistema informatizado (BRASIL, 2004c). 

Apesar de a lista de localidades a serem fiscalizadas 

se originar do Sistema de Gestão das Obrigações de 

Universalização (SGOU), constatou os analistas do TCU que: 

[...] a Anatel não dispõe de um sistema dedicado ao 
apoio de atividades de fiscalização de campo, de 
elaboração de relatórios de fiscalização, ou de 
monitoramento de ações posteriores à fiscalização. 
(BRASIL, 2004c). 
 

Ressaltou a auditoria que o fato de o SGOU ter sido 

implantado muito depois do início do processo de certificação 

de antecipação de metas (que começou em novembro de 2001) 

demonstra que a agência não se preparou adequadamente em 

termos de uso eficiente de tecnologia da informação, apesar de 

o Plano Geral de Outorgas e de os contratos de concessão já 
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explicitarem, em 1998, cronogramas de cumprimento e 

antecipação de metas. Tais cronogramas deixavam clara a 

necessidade de preparação da agência para efetuar a 

fiscalização das metas de universalização (BRASIL, 2004c). 

No entanto, o mais grave não é o início atrasado no 

desenvolvimento deste sistema. Como demonstraram os técnicos, 

o SGOU é, ainda hoje, um sistema incompleto, com diversas 

inconsistências de dados, e instável: nas versões relativas ao 

segundo semestre de 2003 (as concessionárias enviam dados 

mensalmente à Anatel) há diferenças significativas entre os 

dados. O mais estranho é que nenhum dos problemas encontrados 

a respeito dos dados era de conhecimento dos técnicos da 

agência, o que levou técnicos à conclusão de que o sistema não 

é efetivamente utilizado pela Anatel ou é utilizado de forma 

incipiente (BRASIL, 2004c). 

Uma etapa preliminar à seleção das localidades a serem 

fiscalizadas por meio de amostragem foi a construção de uma 

lista representativa do universo de localidades que devem ser 

atendidas pelo STFC, segundo o PGMU. Apesar de este plano 

estabelecer os critérios populacionais para definição do que 

deve ser considerado como uma localidade a ser atendida pelo 

STFC, a Anatel não dispõe de uma lista de localidades que 

devem ser atendidas pelo STFC, passíveis de fiscalização, 

elaborada a partir desses critérios e de um levantamento 
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extensivo em território nacional, tarefa de alta complexidade 

e custos elevados (BRASIL, 2004c). 

A lista de localidades a serem atendidas pelo STFC, e 

portanto passíveis de fiscalização, origina-se no Sistema 

Área-Área da Anatel, que é alimentado via internet pelas 

concessionárias e autorizatárias. Sempre que uma empresa 

deseja prestar algum serviço em determinada localidade, 

precisa incluí-la neste sistema, para fins de expedição de 

autorização  de  serviços  e  fiscalização  pela Anatel, dando  

origem ao Cadastro Nacional de Localidades - CNL. 

Percebeu o TCU que, na prática, são as concessionárias 

que determinam o alcance da verificação das obrigações de 

universalização, uma vez que a lista, ou universo de 

localidades do SGOU, é obtida a partir do Sistema Área-Área, 

que por sua vez é alimentado pelas empresas. As localidades 

passíveis de fiscalização são as que constam deste universo, 

pois é a partir dele que a Anatel realiza o planejamento das 

fiscalizações. 

Em função da impossibilidade prática de se verificar o 

cumprimento das metas de forma censitária, a Anatel previu a 

existência de um processo de amostragem para selecionar 

elementos para fiscalização (TUPs, centrais telefônicas, ou 

localidades, por exemplo. 

O processo de amostragem é fundamental para a 

definição do planejamento do processo de fiscalização 
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(definição das localidades a serem fiscalizadas), bem como 

para sua execução (procedimentos de verificação de itens de 

controle). Sendo assim, a confiabilidade das conclusões da 

Anatel a respeito da situação de cumprimento ou não das metas 

de universalização depende completa e inteiramente deste 

processo de amostragem. 

No entanto, o processo de  amostragem  e  as  fórmulas  

descritas no Manual para Acompanhamento e Controle do 

Cumprimento dos Compromissos Assumidos pelas Prestadoras do 

STFC, que deveriam assegurar que as conclusões do processo de 

fiscalização das obrigações de universalização fossem 

apresentadas dentro de determinados intervalos de confiança, 

apresentaram, consoante o relatório, graves erros e 

inconsistências, a ponto de comprometer completamente as 

conclusões da agência (BRASIL, 2004c). 

Pareceres expedidos por especialistas na área de 

estatística, contratados pelo TCU, apontaram erros conceituais 

e imprecisões, problemas na operacionalização da amostra, e 

desconsideração da amostragem em dois estágios. Em função dos 

problemas apontados, ressaltaram que o processo de 

fiscalização em campo, baseado no processo de amostragem com 

esses problemas, não tem valor inferencial. Sendo assim, 

acreditam que a Anatel “não dispõe atualmente dos meios para 

detectar se as metas estão sendo efetivamente cumpridas, ou 

mesmo se foram antecipadas” (BRASIL, 2004c). 
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Em face da diversidade de problemas apontados, 

alertaram que o caso: 

[...] não é apenas de correção em erros pontuais ao 
longo do processo de fiscalização, mas de uma 
reformulação de manuais, procedimentos e de toda a 
operacionalização do processo de fiscalização. Além dos 
problemas técnicos estruturais, a morosidade da agência 
em concluir processos administrativos e o fato de não 
haver nenhum procedimento administrativo concluído com 
sanção, não obstante o número de procedimentos 
instaurados, é indício de que a fiscalização não 
consegue obter provas materiais que resistam à 
contestação das empresas (BRASIL, 2004c). 
 

 

Apontaram ainda que: 

[...] era necessário não só reformular completamente o 
processo de fiscalização de metas de universalização, 
como é preciso adotar uma nova estratégia de abordagem 
para a fiscalização ao fazer tal reformulação, tendo-se 
em vista critérios de eficiência, eficácia e 
economicidade (BRASIL, 2004c). 
 

Antes de ir a plenário, foi o relatório da Auditoria 

encaminhado à Anatel para pronunciamento, a qual enumerou as 

principais ações em andamento para melhor condução das 

atividades de acompanhamento e de controle das obrigações de 

universalização, tais como: i) contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de consultoria para 

desenvolver uma ferramenta que fornecesse uma visualização 

geográfica da prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado – 

STFC; ii) aprimoramento do Sistema de Gestão das Obrigações de 

Universalização - SGOU; iii) contratação de serviços de 

consultoria especializada para reavaliar e otimizar 

metodologia aplicável ao acompanhamento e controle das 

obrigações de universalização ; iv) elaboração de Regulamento 

para o Acompanhamento e Controle do Cumprimento das Obrigações 
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de Universalização por Concessionária do Serviço Telefônico 

Fixo Comutado – STFC, objetivando o acompanhamento e o 

controle das metas de universalização a serem cumpridas pelas 

Concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado. (BRASIL, 

2004c). 

Deve-se  ressaltar que,  em reunião  realizada em 2 de  

setembro de 2004, ao ser indagado sobre o andamento da 

contratação das consultorias acima mencionadas, o 

Superintendente de Universalização da Anatel informou que tais 

processos estavam paralisados!  

Do que foi amplamente exposto pelos analistas do TCU, 

pode-se dizer que a Anatel não possui um sistema eficaz para 

avaliar se as metas estabelecidas foram ou estão sendo 

cumpridas. Constatou o tribunal, em breve síntese, o que já 

havíamos ressaltado em nosso modelo: diante das informações 

assimétricas, não há como o principal verificar o cumprimento 

de um contrato de prestação de serviços de telefonia, 

submetendo-se inteiramente às informações repassadas pelos 

agentes.  

 

 

 

 

6 OS DESAFIOS À ATUAÇÃO DA ANATEL A REBOQUE DO SUPERÁVIT 
PRIMÁRIO DAS CONTAS PÚBLICAS 
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Por conta das assimetrias de informação existentes 

entre regulados e reguladores, insistimos, ao longo do 

presente estudo, que a agência deve conhecer da melhor maneira 

possível o mercado regulado e as empresas que nele atuam. 

Planilhas de custos, margens de lucros e políticas 

estratégicas das empresas reguladas são guardadas a sete 

chaves e constituem exemplos de informação às quais a agência 

reguladora dificilmente tem acesso.  

As decisões tipicamente corporativas não são, em 

princípio, partilhadas com o regulador nem tampouco submetidas 

à sua apreciação. Assim, pela própria lógica da regulação, a 

empresa privada prestadora de serviços públicos que se submete 

à legislação, às regras editadas pela agência de regulação e 

às cláusulas constantes de seu contrato de concessão não tem, 

a não ser excepcionalmente, a obrigação de compartilhar 

qualquer informação com o órgão regulador. 

Cria-se, com isso, uma dificuldade intrínseca à 

regulação. Como estimar quanto gasta e, conseqüentemente, 

quanto lucra o prestador do serviço para aferir se há práticas 

indesejadas como subsídios cruzados ou superestimação de 

custos, além de práticas anticompetitivas, como a 

cartelização? A essa dificuldade soma-se, no Brasil e em 

países que fizeram reformas regulatórias recentes, um outro 

problema relativo à informação. Trata-se de um descompasso de 

“know how regulatório” (COUTINHO, 2002, p. 79-80). 
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Dado o elevado grau de desnacionalização da indústria 

decorrente das privatizações, o ambiente regulatório 

brasileiro tem como principais empresas reguladas subsidiárias 

locais de grupos econômicos transnacionais europeus e norte-

americanos. Tanto uns como outros são regulados em seus países 

de origem há mais de uma década (os americanos desde o início 

do século XX), ao passo que as autoridades reguladoras 

brasileiras – em boa parte compostas por burocratas e seus 

respectivos ministérios – iniciaram seu aprendizado do jogo 

regulatório há poucos anos, sem nenhum contato prévio com essa 

lógica. 

Isso cria um problema de desigualdade de experiência 

em regulação econômica que, por sua vez, põe em posição mais 

vantajosa agentes privados acostumados a atuar sob o 

constrangimento legal de regimes regulatórios severos. Esse 

descompasso de “know how regulatório”, associado ao alto poder 

de barganha das empresas multinacionais prestadoras de 

serviços públicos no Brasil, faz com que a empresa regulada 

seja, em muitas circunstâncias, capaz de antecipar ou mesmo 

influenciar decisivamente o comportamento do órgão regulador. 

Somente o acúmulo de experiência regulatória e a 

aplicação incisiva e clara de regras podem corrigir os riscos 

do descompasso de experiências e minimizar todas assimetrias 

de informação.  

Enquanto adquirimos essa experiência, somos da opinião 

de que é preciso fortalecer a Anatel, a fim de que ela possa 
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cumprir a contento as tarefas que lhe foram atribuídas. Da 

análise dos casos de informação assimétrica trazidos para a 

dissertação, chegamos a algumas conclusões abaixo descritas. 

Entendemos que deve ser dada especial atenção à 

composição das agências reguladoras. Institucionalizá-las, 

criando quadros de profissionais especializados, com os 

incentivos de carreira e pecuniários necessários para diminuir 

os riscos de captura75, é fundamental para assegurar as bases 

de uma intervenção de longo prazo confiável, do ponto de vista 

do investidor privado, e legítima, da perspectiva do interesse 

público. 

A organização inicial do quadro de pessoal das 

autarquias especiais denominadas agências reguladoras coube à 

Lei nº 9.986, de 16 de junho de 2000, que previu a adoção do 

regime trabalhista de direito privado. No entanto, o Partido 

dos Trabalhadores ingressou seguidamente com uma ação direta 

de inconstitucionalidade, a ADIN nº 2.310-1/DF, cujo resultado 

foi a suspensão, ainda no ano de 2000, da eficácia dos artigos 

que tratavam da contratação, pela CLT, para as funções de 

controle e fiscalização das agências. Somente a partir do ano 

de 2004, com a vigência da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 

2004, é que foi definitivamente implantado um plano de 

                                                      
75Cf. Kay e Vickers (1988), a captura do regulador ocorreria quando este 
passa a identificar o bem comum com os interesses da indústria que é por 
ele regulamentada. Nesse sentido, o processo normal é rompido quando se 
diluem os papéis na relação entre o principal (regulador) e o agente 
(indústria), passando o regulador a agente ou aliado das firmas do setor. 
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carreiras e organizados os cargos efetivos das agências 

reguladoras76. 

Por outro lado, a competência do Executivo para indicar 

os titulares das agências regulatórias deve ser exercida da 

maneira mais criteriosa possível, sempre buscando a excelência 

técnica nas respectivas áreas, e visando a torná-las uma  

espécie de “burocracia insulada, infensa ao clientelismo e aos 

estamentos burocráticos patrimonialistas”77 (FAORO, 2000).  

É preciso também articular os entes cujas atribuições 

possuem pontos de interseção, em particular no que pertine à  

competição e à defesa da concorrência. O Projeto de Lei de nº 

3.337/2004, de 13 de abril de 2004 (BRASIL, 2004a), que dispõe 

sobre a gestão, a organização e o controle social das agências 

reguladoras, juntamente com o Projeto de Lei nº 5.877 (BRASIL, 

2005), apresentado em 12 de setembro de 2005, que reestrutura 

o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), podem 

ser o instrumento com o qual se estabeleça claramente as 

competências, no que tange à defesa da concorrência, de 

agências regulatórias e autoridade antitruste.  

                                                      
76Entre a suspensão da contratação de novos funcionários, determinada pelo 
STF no julgamento da ADIN nº 2.310-1/DF, em dezembro de 2000, e a vigência 
da Lei nº 10.871, de maio de 2004, coube à Anatel um quadro de apenas 
1.250 funcionários. A maioria, contratada pela CLT, receava pela 
precariedade de seu vínculo trabalhista, objeto da contestação judicial. 
Outros 350 funcionários, egressos da Telebras e responsáveis pelas áreas 
mais técnicas da autarquia, temiam pela liquidação de sua empresa de 
origem, o que implicaria suas demissões (MEDINA, 2003, p. B1). 

77No campo da Ciência Política, as agências reguladoras vêm sendo analisadas 
para alguns como burocracias insuladas. Nesse sentido, e seguindo os 
ensinamentos de Faoro (2000), o insulamento burocrático protegeria as 
agências dos interesses privados dos grupos (estamentos) que dominariam a 
administração pública por meio de preenchimento de cargos públicos ou 
qualquer outro mecanismo que permita a influência política. 
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Há realmente necessidade de intensa troca de 

informações e experiências entre setores encarregados da 

regulação setorial e órgãos de defesa da concorrência - 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, 

Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda e Conselho Administrativo de Defesa Econômica -, com o 

propósito de encorajar ações que fortaleçam a concorrência 

onde esta seja possível. Seriam somadas, assim, as habilidades 

específicas de cada ente – antitruste e regulatório – para 

atingir o objetivo geral de introduzir a concorrência como 

parâmetro de organização dos mercados (ALMEIDA, 2005). 

Criticamos, no entanto, o fato de o referido Projeto de 

Lei de nº 3.337/2004 (BRASIL, 2004a) estar em tramitação no 

Congresso Nacional há mais de um ano e meio sem qualquer 

perspectiva de votação. Ora, estão ali, em intermináveis 

discussões, algumas das características essenciais à 

independência das agências reguladoras, como sua autonomia 

gerencial e orçamentária, o que ocasiona uma instabilidade no 

ambiente de negócios:  

Os contratos continuam sendo administrados sob as regras 
vigentes. Mas, em investimentos de longo prazo, imaginar 
que as normas podem mudar a qualquer momento é um ponto 
extremamente crítico e tem impacto direto no custo de 
financiamento das obras futuras [...] (GODOY apud 
PEREIRA; EXMAN, 2005). 
 

Por último, não podemos deixar de comentar o grande 

contingenciamento dos recursos orçamentários para as agências 

reguladoras, e para a Anatel em particular, nos anos tratados 

em nosso estudo: 2003 e 2004 (BORTOLÁS, 2003; MAZZA, 2004a). 
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De fato, a autonomia financeira é requisito essencial 

para que qualquer autonomia se efetive na prática. Spaventa 

(1949, p. 151 apud ARAGÃO, 2003, p. 331-332) já ressaltava 

que, para uma pessoa jurídica ser autônoma, deve esta 

apresentar, ademais de uma estrutura organizacional adequada, 

as seguintes características: “que determine o próprio 

orçamento; e que as despesas obrigatórias que possuam não 

dependam do arbítrio de quem quer que seja, mas que derivem da 

lei ou dos próprios estatutos”.  

A lei instituidora da Anatel lhe assegurou autonomia 

financeira ao dispor, em seu art. 19, inc. XXI, que compete à 

autarquia arrecadar e aplicar suas receitas. Para isso, o art. 

47 e segs. prevêem a administração, pela Anatel, com 

exclusividade, do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações 

(FISTEL), o qual, consoante o art. 2º da Lei nº. 5.070, com a 

redação dada pelo art. 51 da LGT, é constituído de uma 

variedade de fontes, dentre elas: i)dotações consignadas no 

Orçamento Geral da União, créditos especiais, transferências e 

repasses; ii) relativas ao exercício do poder concedente dos 

serviços de telecomunicações, no regime público, incluindo 

pagamentos pela outorga, multas e indenizações; c) relativas 

ao exercício da atividade ordenadora da exploração de serviços 

de telecomunicações, no regime privado, incluindo pagamentos 

pela expedição de autorização de serviço, multas e 

indenização; d) taxas de fiscalização. 
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Por outro lado, foi-lhe igualmente outorgada a 

autonomia orçamentária, por meio do envio ao Ministério das 

Comunicações da sua proposta de orçamento a ser encaminhada ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para inclusão 

no projeto de Lei Orçamentária Anual (art. 49 da LGT). O 

problema se situa justamente aqui, uma vez que não podemos 

desconsiderar as sérias limitações impostas pelo Princípio da 

Unidade Orçamentária, que estabelece contingenciamentos 

orçamentários até mesmo aos demais Poderes da República. 

No ano de 2003, a receita total arrecadada pelo FISTEL 

foi de 1,3 bilhões de reais. Segundo o Relatório Anual de 

Acompanhamento e Avaliação da Anatel (ANATEL, 2003c), a 

autarquia experimentou, nesse período, uma expressiva redução 

de sua dotação orçamentária.  

A Lei Orçamentária Anual, de 14 de janeiro de 2003, 

definiu, excluída a reserva de contingência no valor de R$ 243 

milhões, o montante de R$ 392 milhões para o total de suas 

despesas. Desse valor, R$ 255 milhões estavam destinados às 

atividades, R$ 102 milhões às despesas com pessoal e encargos 

sociais, e R$ 35 milhões a projetos. Com a edição do Decreto 

nº. 4.591, de 10 de fevereiro de 2003, este valor foi reduzido 

para R$ 320 milhões, sendo que R$ 102 estavam destinados ao 

pessoal e aos encargos, e R$ 218 milhões às atividades. 

Registre-se que não houve liberação de recursos previstos para 

projetos.  



 

 

180
 

O Decreto nº 4.847, de 25 de setembro de 2003, por fim, 

definiu o montante de R$ 242 milhões para empenho e 

liquidação, sendo R$ 150 milhões para atividades, R$ 8,8 

milhões para projetos e R$ 84 milhões para despesas com 

pessoal. Do montante de 242 milhões liberados para as despesas 

da Anatel, foram empenhados R$ 230 milhões. Essas sucessivas 

reduções ao limite orçamentário e financeiro da Anatel 

repercutiram em entraves à execução de seu plano de trabalho. 

Ao observarmos o Relatório de Acompanhamento e 

Avaliação da Anatel para o ano de 2004 (ANATEL, 2004b), 

deparamo-nos com a arrecadação do FISTEL de quase 2 bilhões de 

reais.  

A Lei nº 10.837/2004, a Lei Orçamentária Anual, fixou, 

por sua vez, a despesa da Anatel em R$ 837 milhões assim 

distribuídos: atividades com R$ 320 milhões (37,2%) e reserva 

de contingência com R$ 517 milhões (62,8%). É importante 

mencionar que o Decreto nº 4.992/2004 reduziu essa 

disponibilidade para R$ 280 milhões, no que se refere às 

atividades, e para zero, em relação à reserva de contingência. 

Cabe observar que nas atividades estão incluídos: pessoal, 

encargos sociais, investimentos, outras despesas correntes e 

inversões financeiras. Ainda assim, no final do ano de 2004, 

só foram gastos 89% dessa verba. Para citarmos apenas um item 

de despesa, a Fiscalização dos Serviços de Universalização, 

estavam-lhe previstos R$ 2,5 milhões e o decreto reduziu o 
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montante para o limite de R$ 120.000 e ainda assim foram 

usados apenas R$ 66 mil! 

No corrente ano de 2005, a penúria continua: a Lei 

Orçamentária Anual previu para a agência, considerando as 

emendas parlamentares, R$ 377 milhões (incluindo despesas com 

pessoal).  

O contingenciamento imposto pela equipe econômica, em 

fevereiro de 2005, reduziu as verbas para R$ 90 milhões. No 

final do 1º semestre, houve a liberação de mais R$ 55 milhões. 

Isso num ano de grandes mudanças, em que se esperam a 

renovação dos contratos com as grandes concessionárias de 

telefonia e a contratação de consultorias para a elaboração do 

Índice Setorial de Telecomunicações (IST), indexador que irá 

substituir o IGP-DI nos novos contratos78.  

A restrição orçamentária do ano de 2005, ademais de 

levar a Anatel a suspender, durante alguns dias, seu call 

center, que serve para reclamações, denúncias e orientações 

gratuitas, já comprometeu muitas das ações previstas - como a 

contratação de consultorias para analisar o modelo de custos 

do setor de telefonia, a aquisição de equipamentos, a 

publicação de informações de interesse público e a realização 

de cursos e treinamentos de formação de novos servidores  

(EXMAN, 2005). 

                                                      
78As teles assinaram contratos com o governo quando compraram partes da 
Telebras, na privatização do setor nos anos noventa. Esses contratos 
estabeleciam as condições de prestação do serviço e as obrigações das 
empresas. Ficou acordado que, em 2005, seria feita uma revisão dos 
contratos, e as mudanças entrariam em vigor em 2006. 
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Para o atual presidente da Anatel, “tem sido impossível 

comprar equipamentos mais sofisticados para a fiscalização das 

modernas redes de telefonia implantadas pelas operadoras” 

(RITTNER, 2005). 

Percebemos, ante o exposto, que a autonomia financeira 

da Anatel somente existe no papel, já que nem mesmo os 

recursos previstos para ela no orçamento, bem abaixo da 

efetiva arrecadação do FISTEL, são liberados. Está-se mais uma 

vez colocando a atuação do Estado na economia a reboque das 

políticas estabilizadoras que visam a gerar superávit primário 

nas contas públicas79.  

Compromete-se, dessarte, todo um modelo fundado 

justamente na idéia de descentralização e desconcentração das 

atividades estatais. Ao reconhecer a sociedade a incapacidade 

dos mecanismos de planificação e gestão direta das atividades 

econômicas pelo Estado, procurou-se dotá-lo de mecanismos 

próprios para pilotar esse novo modelo. Entretanto, sem 

                                                      
79Superávit primário nas contas públicas seria o montante de receitas que 
entram no caixa da União, dos Estados e Municípios diminuídas de todas as 
despesas, com exceção do pagamento de juros. No ano de 2004 foi obtido um 
superávit primário da ordem de 4,6% do Produto Interno Bruto, mas nem 
assim conseguiu-se saldar o total de juros gerados pela dívida consolidada 
do setor público. O governo central trabalha agora com a sugestão do ex-
Ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, em gerar superávits primários 
crescentes para que num horizonte de quatro a cinco anos, seja alcançado 
um déficit nominal zero, ou seja, dinheiro suficiente para pagar os juros 
da dívida. Tal feito, associado ao crescimento da economia, levaria a uma 
redução da relação dívida/PIB. Para isso, está sendo estudada uma Proposta 
de Emenda Constitucional, em que são discutidos cortes adicionais de 
despesas, desvinculamento de receitas, congelamento dos gastos de custeio 
nos valores reais realizados este ano para os próximos sete ou oito anos, 
congelamento dos gastos com pagamento de pessoal, e, no caso do orçamento 
da saúde, uma mudança da emenda 29 (DELFIM NETTO, 2005; SAFATLE; GALVÃO, 
LEO, 2005). 
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recursos suficientes, torna-se extremamente difícil, quiçá 

impossível, uma atuação eficaz. 
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O trabalho realizado analisou algumas das questões 

decorrentes do processo de transformação do setor de telefonia 

brasileiro, que adequou o arcabouço institucional e legal 

vigente desde a década de 1960 a uma nova realidade imposta 

por fatores internos e externos, em que a evolução tecnológica 

trouxe modificações substanciais na forma de organização e de 

exploração dos serviços telefônicos.   

Nessa análise, certificamos que a privatização do 

setor, iniciada em 1995 com a flexibilização do monopólio 

estatal das telecomunicações, representou, na verdade, uma 

mudança cíclica, visto que, até o início da década de 1930, a 

prestação de serviços de telefonia era realizada por empresas 

privadas, nacionais e estrangeiras. O panorama foi sendo 

alterado aos poucos com as Constituições de 1934, 1937 e 1946, 

até que o Código Brasileiro de Comunicações de 1962 

estabeleceu as bases para que a União centralizasse sua 

organização e prestação, o que foi conseguido com a criação da 

Telebras na década de 1970, que absorveu, pouco a pouco, as 

empresas prestadoras de serviço de telefonia cujas concessões 

iam expirando.  

Se no início da década de 1990, apresentava-se a União 

como detentora do controle acionário de 95% das plantas de 

telefonia existentes no país, no seu término não encontramos 

vestígio algum de sua participação direta na prestação desses 

serviços. Não obstante, isso não significou um enfraquecimento 
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do Estado: seu papel é que foi alterado para assumir uma 

função regulatória. O poder público tornou-se o fiscalizador 

da prestação, o árbitro dos conflitos, o sancionador das 

prestadoras, o definidor de marcos estratégicos e o fomentador 

da atividade. 

Nesse quadro em que o Estado aparece como um 

estrategista encarregado de garantir o equilíbrio de todo um 

sistema aberto agora às grandes empresas de telecomunicações 

transnacionais, foi criada a Anatel, órgão estatal competente 

para traçar a política de telecomunicações no país.  

Autarquia especial vinculada ao Ministério das 

Comunicações, apresenta a Anatel autonomia na organização, 

controle e fiscalização do setor de telefonia, tanto em seus 

aspectos jurídicos (contratos de concessão, as permissões e 

autorizações e processos licitatórios) quanto nos aspectos de 

índole técnico-econômica (fixação de preços, fixação de 

tarifas, regulamentação do compartilhamento das redes, 

controle do poder de mercado através de restrições às 

participações acionárias cruzadas). 

Ao longo do estudo, pontuamos que o termo regulação já 

se tornou um lugar-comum no pensamento publicista 

contemporâneo, tendo ingressado, no Brasil, com pleno vigor, 

nas discussões das reformas constitucionais da ordem 

econômica. Optamos, consecutivamente, pelo exame do termo sob 

a ótica do Direito Administrativo Econômico, um direito 

constituído pelo conjunto de princípios e normas aplicáveis às 
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relações entre a Administração e os administrados por ocasião 

da intervenção econômica estatal. 

Nessa senda, esposamos a tese segundo a qual a teoria 

da regulação fora elaborada justamente para representar a 

passagem da intervenção direta estatal no domínio econômico 

para a função de organizador das relações sociais e 

econômicas. 

Vinculamo-nos, na busca de um conceito para a 

regulação, a uma concepção estrita, de cunho economicista, 

orientada à eficiência econômica, entre outras razões, pelo 

fato de a estrutura regulatória tratada - a Anatel e o mercado 

de telefonia – ter sido moldada visando a resultados 

predominantemente econômicos. 

Por outro lado, entendemos que as implicações da 

atuação reguladora estatal só poderia ser realmente 

compreendida caso verificássemos quais os conflitos entre os 

interesses e os valores respectivos que seriam por ela 

afetados. Com esse objetivo, verificamos as relações entre as 

funções econômicas dos institutos e as suas estruturas 

jurídicas. Em outras palavras, procuramos entender a regulação 

estatal da economia sob um ponto de vista funcional. 

Nesse fulcro, foi preciso ingressarmos na vessada da 

análise econômica do direito, na tentativa de melhor 

compreender as funções das instituições e das regras 

jurídicas. Partindo, então, da análise da teoria do bem-estar 

de Pareto, que possibilitou à Economia tratar de uma maneira 
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formalizada a intervenção do Estado na ordem econômica, 

chegamos às falhas ou imperfeições do mercado.  

Dentre essas falhas, desbravamos sobremaneira o acesso 

às informações relevantes. Nesse aspecto, o Estado, como 

árbitro do jogo econômico, detém menos informação que os 

setores regulados, de modo que se torna difícil, para ele, 

verificar se as regras impostas estão sendo plenamente 

observadas. São as assimetrias informacionais. 

Com o intuito de ressaltar a relevância das assimetrias 

de informação num mercado regulado, utilizamos, a título 

ilustrativo, a teoria do agente-principal num ambiente de 

jogos. Simulamos algumas situações em que um principal (o ente 

estatal regulador) contrata um agente (uma empresa de 

telefonia) para executar a prestação de um dado serviço, 

consoante a Lei n° 9.472/97. 

Mediante um modelo em que diversas variáveis foram 

mantidas constantes, mas que, não obstante, não nos afastou da 

realidade, constatamos que o principal, quando não tem acesso 

às informações relevantes sobre o mercado que regula, não tem 

igualmente como aquilatar perfeitamente se o serviço 

contratado estava sendo executado de acordo com as 

especificações, pois dependia inteiramente das informações 

prestadas pelo agente. 

Na busca de uma comprovação fática para o que foi 

teoricamente demonstrado, levantamos diversos casos em que a 

Anatel não havia detectado, oportunamente, irregularidades 
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cometidas pelas empresas de telefonia, uma vez que dependia, 

primordialmente, do conteúdo informacional prestado pelas 

próprias empresas. 

Tendo averiguado dados para os anos de 2003 e 2004, 

deparamo-nos com várias situações que comprovaram a forte 

assimetria de informação em desfavor da Anatel: i) o principal 

não percebeu o descumprimento, pelo agente, das normas que 

disciplinam o setor quanto à participação societária, o que 

lhe possibilitou um poder de mercado maior; ii) cobrança de 

determinados serviços, por vários anos, em valores muito 

superiores ao divulgados; iii) metas de qualidade e de 

universalização certificadas, mas não inteiramente cumpridas; 

iv) falta de agilidade nas decisões, comprometendo a 

competição; v) insuficiência técnica do principal na 

constatação de infrações à legislação setorial; vi) medidas 

tomadas para evitar um controle de mercado maior baseadas 

apenas na confiabilidade dos agentes; vii) cobrança de 

serviços não executados por um percentual muito acima do 

permitido.  

Percebemos, por meio dos casos estudados, que, apesar 

da lógica da regulação impor à agência o conhecimento, da 

melhor maneira possível, do mercado regulado, dificilmente 

teria ela acesso às planilhas de custos, às margens de lucros 

e às políticas estratégicas das empresas, decisões tipicamente 

corporativas, raramente partilhadas. 
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Como dificultador adicional à atuação da Anatel, 

ressaltamos o descompasso da experiência regulatória, em que 

sobressai o caráter principiante de nossa entidade reguladora 

frente a empresas multinacionais que há décadas vem sendo 

reguladas em seus países de origem. 

Acreditamos ser necessário fortalecer a Anatel como 

forma de mitigar o forte descompasso informacional relatado ao 

longo de todo o trabalho. Nesse escopo, registramos algumas 

conclusões que precisam ser confrontadas de imediato, tal qual 

a criação de um quadro técnico estável, especializado e bem 

remunerado; a indicação de seus diretores fora da disputas 

partidárias; e a articulação de atividades com outros entes 

estatais com atribuições em comum, como as entidades 

integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. 

Nesse aspecto, fixamos nossa atenção nas conseqüências 

advindas do contingenciamento dos recursos orçamentários da 

Anatel, o qual teve por objetivo unicamente a elevação do 

superávit primário das contas públicas.  

Nos anos de coleta de nossos dados, 2003 e 2004, a 

restrição orçamentária da Anatel foi considerável, 

proporcionando-lhe, apenas, menos de 25% de todos os recursos 

arrecadados pelo FISTEL, o qual se destinava, originariamente, 

ao financiamento exclusivo das atividades da agência. No ano 

de 2005, o desgaste está sendo crescente, tendo a Anatel 

suspendido ou cancelado muitas das atividades previstas.       
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  Encontrar um fundamento lógico para o 

contingenciamento extremo dos recursos da Anatel é tarefa 

incômoda. Ou se reconhece a razoável miopia e o despreparo 

técnico dos formuladores da política econômica no país ou se 

admite que há realmente o interesse de infirmar a estrutura 

regulatória plasmada no governo anterior, com o fulcro, quem 

sabe, de deslocar para a esfera ministerial, ou seja, para a 

esfera política, decisões milionárias, aquelas em que pequenos 

arroubos de discricionariedade podem significar a locupletação 

suficiente, conquanto indevida, dos detentores das chaves do 

poder.  
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