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Repactuação ou não? 
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• A história recente de telecomunicações do Brasil nos mostra que a melhor 

forma de massificar um serviço e atrair novos investimentos é desregulamentar 

e fomentar a competição por infraestrutura com atração de novos capitais.  

• Dado o atual cenário macroeconômico, há um debate de se antecipar a 

repactuação da concessão, resolvendo-se as questões dos bens reversíveis em 

troca de investimentos em novas metas de banda larga 

• No entanto, qualquer movimento de repactuação só faz sentido se for calcado 

na premissa de desregulamentar para atrair novos investimentos. E deveria ser 

precedido por diversas medidas de mais fácil implementação e que trariam 

ganhos imediatos a Sociedade. 

 

 

 

PRINCIPAIS MENSAGENS 
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A HISTÓRIA NOS MOSTRA QUE A MELHOR FORMA DE MASSIFICAR UM 

SERVIÇO É DESREGULAMENTAR – O QUE DEU CERTO! 

 

Desregulamentação do setor 

possibilitou condições necessárias 

para novos investimentos 

 

 Ampliação de cobertura  Avanços em 4 anos 

• De 94 cidades para 189 cidades 

• De 12 milhões de domicílios para mais 

de 21 milhões cabeados  

• Mais de R$ 12 bilhões investidos 

• Em TV por assinatura, de 4,5 milhões de 

assinantes para mais de 7 milhões de 

assinantes 

• Em banda larga, de 3,9 milhões de 

assinantes para mais de 7,9 milhões de 

assinantes 

Cidades anteriores a Lei do SeAC 

94 cidades 

Cidades construídas após a Lei do SeAC 

95 cidades 
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DADO O CENÁRIO MACROECONÔMICO ATUAL, HÁ UM DEBATE PARA 

SE ANTECIPAR A QUESTÃO DE FIM DA CONCESSÃO   

    

 

+ Bens reversíveis 

+ Custo renovação 

concessão 

- Fluxo de caixa 2016-2020 

– Metas de Banda Larga 

 Repactuação da concessão em troca de investimentos em banda larga 

 
Dólar* 

PIB 

Juros 

PGMU PGMU 

PGMU 

Repactuação 

da concessão 

Fim da 

Concessão 

2005 2010 2015 2020 

4,01 

 

  

-2,0% 
12,46% 

1,75 
7,70% 
10,60% 

2,38 
3,20% 
19,75% 



 

Definição Ativos Reversíveis 

• Um ativo é reversível se estiver sendo 

utilizado exclusivamente pelo STFC 

• Ativo reversível tem função na 

prestação do serviço essencial 

• Ativo reversível tem finalidade exclusiva 

para a continuidade do serviço essencial 

• Classificação é dinâmica: ativos entram 

e saem da RBR 

• A posse da parcela dos ativos 

reversíveis usada para o STFC é 

transferida por contrato 
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Revisão do Modelo de Concessão 

ESSA REPACTUAÇÃO RESOLVERIA A QUESTÃO DOS BENS REVERSÍVEIS, 

MAS NÃO GERARIA CAIXA PARA NOVOS INVESTIMENTOS, VISTO QUE A 

GRANDE MAIORIA DOS ATIVOS É DE BAIXA LIQUIDEZ 

• Até 1998, a Telebrás era uma empresa controlada pelo Governo 

(51,7% das ações com direito a voto). Porém, a composição do 

seu capital já contava com 80% de participação privada 

• Desestatização (jul/1998): União vende ao setor privado toda a 

sua participação na Telebrás. Com isso, 100% do controle e do 

capital das empresas passou a ser privado 

• Ainda há casos específicos de empresas que não participaram 

do Sistema Telebrás, casos da Sercomtel e Algar Telecom, que 

nunca possuíram capital do Governo Federal 

• Não se trata, portanto, de uma discussão de ativos públicos, 

visto que 100% dos ativos são privados. A reversibilidade 

está relacionada à função do bem na continuidade da 

prestação do serviço público, e não à sua propriedade 

• A resolução dessa questão não gera novo caixa para novos 

investimentos, visto que grande maioria dos ativos em 

questão é de baixa liquidez 
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ASSIM, QUALQUER MOVIMENTO DE REPACTUAÇÃO SÓ FAZ SENTIDO SE 

FOR CALCADO NA PREMISSA DE DESREGULAMENTAR PARA ATRAIR 

NOVOS INVESTIMENTOS... 

 

 Diretrizes Gerais para Repactuação 

• Fim do regime público. Transformação da concessão em autorização 

• Sem controle de preços ou definição de ofertas por parte do Executivo. Utilização do  

arcabouço de poder significativo de mercado (PMS) para regular eventuais 

distorções de mercado 

• Empresas são livres para investir tanto no transporte como no acesso em qualquer 

área dentro das condições pré-estabelecidas 

• Ativos devem ser valorados pelo seu valor contábil líquido “depreciado” 

• Bem reversíveis são mantidos na posse e propriedade das concessionárias em troca 

de investimentos de banda larga 

• Metas de banda larga devem ser realistas e em áreas economicamente viáveis 
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... E DEVERIA SER PRECEDIDO POR OUTRAS MEDIDAS DE MAIS FÁCIL 

IMPLEMENTAÇÃO QUE TRARIAM GANHOS IMEDIATOS A SOCIEDADE 

 

• Prorrogação do RPNBL até 2020 

• Priorização das iniciativas regulatórias garantindo que recursos escassos sejam 

utilizados na ampliação da infraestrutura. Evitar regulamentos que impliquem em alto 

Capex 

• Revisão dos indicadores de qualidade com eliminação de metas intangíveis e alto 

custo com baixo benefício para o usuário 

• Flexibilização do uso das frequências, revisão dos compromissos de abrangência dos 

editais anteriores 

• Atuação da Telebrás somente onde não há oferta de serviço por parte do setor privado 

• Desenho do decreto do Marco Civil da Internet com a efetiva participação do setor 

antes da consulta pública 


