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Falando de Concessão... 

O (necessário) debate sobre Bens Reversíveis 

• Podemos discutir o que é “BENS” 

• Podemos discutir o que é “REVERSÍVEL” 

• Mas NÃO podemos discutir o que é “BEM REVERSÍVEL" 

As regras da Concessão e a regulamentação atual 

• A Concessão realmente só atinge as Concessionárias? A evolução das regras de qualidade indicam 

que não... 

• Existe compatibilidade? O reajuste da TU-RL em 2013 e 2014 indica que não... 
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Backhaul: precisamos decidir... 

 

Realidade “A” 

“Na região central do Rio, devem ter 7 ou 8 redes disputando. Mas quando você vai na Baixada Fluminense, tem uma 

rede que normalmente são as mais antigas, de cobre. Isso vale para o território todo. O país tem uma condição 

extremamente difícil", afirmou. Bernardo citou que em mais de mil cidades não chega ainda uma rede de fibra ótica e 

que em outras 200 "nunca vai ter", pelas condições geográficas.” – Ministro Paulo Bernardo, Exame.com, 13.09.2013 

 

“Se as operadoras de telecom deixam claro que o foco é a oferta de banda larga móvel para a continuidade do Plano 

Nacional de Banda larga, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – braço executivo do Comitê Gestor da 

Internet – e a Telebras, que foi reestruturada para atuar na oferta de atacado, ressaltam que o investimento na rede 

fixa é fundamental para o bom desempenho, inclusive das conexões sem fio.” – Convergência Digital, 14.08.2013 

Realidade “B” 

“6.4.11. Registra-se que admitir que uma infraestrutura dedicada à universalização seja relegada à 

ociosidade por escolha da concessionária seria permitir a total descaracterização da política pública 

do Backhaul. Neste sentido, por meio da duplicação de infraestrutura, já que as concessionárias 

foram obrigadas a construí-la por meio das obrigações do Backhaul em municípios que ainda não 

estavam atendidos, conclui-se s.m.j., que a Telefônica adotou a seguinte estratégia: (i) usar a 

desoneração de metas de universalização para custear a parte mais onerosa da infraestrutura do 

Backhaul; (ii) instalar capacidades superiores ao determinado pelo decreto; (iii) reservar uma 

capacidade e vinculá-la ao Backhaul; e (iv) tentar esvaziar a política pública ao afirmar sua não 

utilização.” - Análise n.º 25/2014-GCIF, de 16.05.2014 

 

Indícios 

de má-fé, 

apuração 

em PADO 

Universalização (STFC) vs. massificação (SMP) – acesso à Infraestrutura  

é necessário e o legado vai além do cobre ... 
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