
Sustentabilidade e encargos.    
A conta fecha? 

42º ENCONTRO TELE.SÍNTESE 
 
Brasília | 22 de Setembro de 2015 
 



“A conta não 

fecha!” 
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Atratividade da concessão está cada vez menor devido aos efeitos 
concorrenciais entre serviços e à assimetria regulatória entre players  

Substituição serviços: voz vs. dados Assimetria regulatória: ↑ Mkt share Autorizatárias 
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Substituição serviços: móvel vs. fixo 

Penetração voz fixo vs. serviços móveis 
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Além disso, a sustentabilidade também está sendo impactada por reajustes 
menores de preços e aumento dos custos obrigatórios 

3  SLIDE Nº 

• Preços da telefonia fixa são regulados, 

enquanto custos acompanham a inflação 

– Investimentos contínuos na univers-

alização (ex. manutenção da rede TUP)  

– Obrigações de Qualidade (RGC, Decreto 

SAC,...) 

– Regulamentos novos com impacto na 

concessionária (ex. postes),... 

Cenário atual de redução da sustentabilidade e dos incentivos de investimentos na Concessão   

Reajustes foram menores que a inflação... ...enquanto os custos aumentaram  
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As obrigações contratuais das concessionárias foram mantidas e estão 
defasadas frente às necessidades atuais do mercado  

• Metas muito onerosas 

• Investimento em rede onde não há demanda efetiva 

• Acesso restrito ao fundo FUST 

• Cobrança de ônus sob a prestação de um serviço 

deficitário 

• Não contempla redes multisserviços, inibindo 

investimentos em banda larga 

• Impede alienação de imóveis 

• EILD 

• Cálculo de VPL de novos regulamentos 

• ... 

Notas: 1. Obrigações também presentes nos regimes privados, para as autorizadas 

Cenário atual? 

Não exaustivo 

Universalização 

(PGMU) 

Reversibilidade 

Qualidade1 

Outros 

• Desoneração das obrigações defasadas 

• Universalização focada 

• Uso do FUST 

• Eliminação da cobrança 

• EILD: obrigação somente com disponibilidade 

• Revisão de metodologia de VPL 

• ... 

O que faz mais sentido? 

Ônus da 

concessão 

Multas 

• Critério único de qualidade 

• Alto investimento sem beneficio direto aos usuários 

• Poder ao usuário: qualidade diferente a preços 

diferentes 

• Indicadores distintos (e.g. SLA reparo rural / urbano) 

• Bens multisserviços: apenas direito de uso da 

capacidade deve ser reversível 

• Autonomia na gestão de bens 

• Multas desproporcionais 

• Alto passivo de multas 
• Assinatura dos TACs 
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A discussão do futuro da concessão deve focar na redução das obrigações e 
também considerar as novas políticas públicas (massificação da banda larga) 

5  SLIDE Nº 

Todos os interesses devem se alinhar para viabilizar a sustentabilidade da concessão e a 

expansão da banda larga no Brasil 

Maior sustentabilidade 

financeira da concessão 

• Desonerar obrigações 

• Permitir melhor alocação  

de investimentos 

• Avaliar uso do FUST 

Agenda de política pública: 

massificação da banda larga 

• Atender os interesses da socie-

dade, governo, e operadoras 

• Assegurar solução 

economicamente viável 



Hoje, mais que nunca, existe uma oportunidade inédita para transformar o 
setor, com ajustes relevantes nos modelos de telefonia fixa e banda larga 

Temos hoje 

uma “janela de 

oportunidade” 

inédita para 

transformar o 

setor! 

Revisão quinquenal do contrato de 

concessão em dezembro/15 

Agenda pública de massificação  

de banda larga 

Insustentabilidade financeira  

atual das concessionárias 
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4 Demanda da população por serviços 

básicos ao cidadão 
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