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“Bens reversíveis são um patrimônio herdado 
do sistema Telebrás...” 

 
Alguns jornalistas setoriais e  

entidades não governamentais 

Ainda há confusão sobre  
a origem dos bens reversíveis... 
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1997 
Pré-Privatização Privatização 

• Apenas 22% das ações da 
Telebrás eram do Governo 

• 78% com sócios privados 

• 25% com estrangeiros 

• Restante com 5,8 MM 
de acionistas 

• Telefônica pagou R$ 5,8 
bilhões por 22% da 
Telesp 

• Corresponde a R$ 26 
bilhões por 100% 

• Bens 100% privados 

Ainda há confusão sobre  
a origem dos bens reversíveis... 



CTBC:  
em 1997, os bens já eram 100% privados 
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Sercomtel:  
os bens são públicos e pertencem à prefeitura de 
Londrina 

Ainda há confusão sobre  
a origem dos bens reversíveis... 
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Concessionárias Outras visões 

Garantia de 
continuidade 

operacional da 
concessão 

• Continuidade 
operacional 

• Valorização econômica 
da concessão 

• Modicidade tarifária 

• Maximização de 
acervo patrimonial 

... e também se discute a  
função dos bens reversíveis 
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• Modicidade tarifária é garantida pelo sistema de 
pricecap com produtividade (IST com Fator X) 

• Incentivo à eficiência e repartição de ganhos com 
a sociedade 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IGP-DI 

IPCA 

IST 

Cesta 

Nos últimos anos, inflação foi 6,9 
vezes maior que o reajuste das 
tarifas do plano básico da 
concessão 

65,4 

59,2 

48,7 

9,5 
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• Redução do capital imobilizado resulta em ganho 
de produtividade (Fator X)  

 menos imobilizado, menor tarifa 

• Valorização econômica da concessão não está 
prevista na LGT 

Os efeitos da visão patrimonial  
são negativos para a concessão ...  
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Imóvel vazio reduz valor da concessão! 
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Declaração do Presidente da Anatel  
(Câmara de Deputados – 19 ago 2015) 

Telesíntese – 19 ago 
Miriam Aquino 
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• Os bens reversíveis são propriedade das 
concessionárias (origem própria ou aquisição) 

• A reversão é da posse e não da propriedade  

LGT – artigo  102 

“A extinção da concessão transmitirá automaticamente à 

União a posse dos bens reversíveis.” 

A questão da posse x propriedade ...  
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• A reversibilidade se aplica somente aos bens 
efetivamente indispensáveis no momento, na 
medida do seu uso 

• Bens compartilhados com outros serviços geram 
redução de custos para a concessão 

A questão dos bens compartilhados  
com outros serviços ...  
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1998 2015 

Tr
áf

eg
o

 

100 

Ocupação de Backbone, redes metro e de acesso 

Banda Larga: > 99 

Voz fixa: < 1 

Voz fixa utiliza capacidade mínima  
dos meios de transmissão ...   
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Insegurança sobre reversibilidade reduz 
produtividade da concessão 

• fibra ótica: 300 Mbps 

• VoIP:           64 Kbps  
0,02% 

fibra ótica 

par de cobre 

rede 

acesso duplicado ! 
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Insegurança sobre reversibilidade  
desincentiva modernização da rede  

par de 
cobre 
500 m 

rede 

fibra ótica rede 

Limitado a 2 Mbps 

par de cobre 
máx 2 Km 

até 25 Mbps 

Rede 
atual 

Corte 
de rede 

reversível ? 
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Reversibilidade:  
origem, função e reversão 

1 

Concessão: 
revisão do modelo 

2 

Banda Larga:  
massificação x universalização 

3 
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Sustentabilidade 

Capacidade futura 
da concessão de 

gerar recursos para 
cumprir 

obrigações 

Equilíbrio 
Econômico 

Igualdade entre 
obrigações 

assumidas e 
compensação 
econômica, no 
momento do 

contrato 

Saúde  
financeira 

Capacidade  
econômica e 
financeira da 

concessionária 
para cumprir seus 

compromissos 

Definição de conceitos fundamentais 
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Restauração da 
Sustentabilidade 

Adequação imediata 
das obrigações  

(TUPs, 7 dias, novas 
localidades, etc) 

• Adequação prevista na LGT 

• Não altera o equilíbrio econômico 

LGT – artigo 66 

“Quando um serviço for, ao mesmo tempo, explorado nos 
regimes público e privado, serão adotadas medidas que 
impeçam a inviabilidade econômica de sua prestação no 
regime público.” 
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Regime 

público 
Essencialidade do serviço 

45% 44% 43% 41% 40% 40% 39% 

9% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pesquisa PNAD 

com telefone fixo 

apenas com telefone fixo 
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• Manter concessão  

• Reduzir obrigações de 
universalização e de 
qualidade 

• Ajustar conceito de 
reversibilidade 

• Transformar em autorização 

• Definir compromissos em 
regime privado 

• Reduzir obrigações de 
universalização e de 
qualidade 

• Ajustar conceito de 
reversibilidade 

Concessão 2.0 Fim da Concessão 

Revisão do modelo de concessão:  
processo de transição para o regime privado 
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origem, função e reversão 
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revisão do modelo 
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Modelo de gaps do Banco Mundial  
(Navas e Sabater, 2002) 
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Demanda Alta renda Baixa renda 

Competição 
plena 

Serviço 
Universal 

gap de 
mercado 

gap de 
acesso 
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Alta renda Baixa renda 

massifi- 
cação 

universa- 
lização 

O
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Massificação x Universalização 
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Massificação 
Gap de mercado pode ser 

eliminado com alterações no 
ambiente legal e regulatório 

Não requer fundos públicos 

• Troca de multas por investimentos (TAC) 

• Conceito de reversibilidade 

• Compartilhamento de recursos 

• Extensão do REPNBL 
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Universalização 

Gap de acesso não pode ser 
eliminado somente com 

alterações no ambiente legal e 
regulatório 

Requer subsídios e uso de fundos públicos 

• Subsídio para demanda 

• Conceito de serviço universal 

• Leilões reversos com projetos detalhados e focados 

• Análise de projetos bottom up 
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18,0 

5,2 

0,0 
1,6 

Fust Funttel 
arrecadado aplicado 

Arrecadação e Aplicação de Fundos Setoriais 

Valores acumulados desde 2001 

R$ bilhões 

Fundos Setoriais: uso inexpressivo 
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Mensagens Finais 
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• Visão patrimonialista da reversibilidade prejudica gestão da 
concessão e desincentiva investimentos 

• Imóveis vazios e administrativos não geram valor para 
concessão, nem para usuários 

• Necessidade imediata de restauração da sustentabilidade da 
concessão, com adequação das obrigações 

• Voz fixa perdeu a essencialidade do regime público 

• Modelo de gaps aponta caminhos distintos para massificação 
e universalização da banda larga 

• Conceito de serviço universal deve ser alavancado com uso de 
fundos setoriais 
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