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TARIFA SOCIAL DE TELEFONIA

Fábio Luis Mendes

Este Estudo Técnico tem o objetivo de relacionar as experiências
internacionais no sentido de universalizar os serviços de telecomunicações.

1. INTRODUÇÃO

A necessidade de universalização dos serviços de telefonia é amplamente
reconhecida internacionalmente, não somente pelo fato de conectar os indivíduos, mas por trazer
benefícios à toda sociedade, posto que a ausência de acesso aos sistemas de telefonia implica em
custos sociais e econômicos para os países.

No plano individual, os sistemas de telefonia habilitam os cidadãos a
acessar os serviços públicos de emergência e de empregos. Pessoas não conectadas às redes
telefônicas tem menos acesso à Saúde, Educação, oportunidades de emprego e também têm
limitações em seu convívio social e de participação na vida da comunidade. O serviço telefônico é
uma importante ferramenta de aperfeiçoamento, sobretudo para desempregados, pessoas com
necessidades especiais e com limitações em sua mobilidade. A igualdade de oportunidades
depende do acesso à telefonia, motivo pelo qual, nos dias de hoje, o telefone é considerado um
serviço público essencial.

Universalizar os serviços de telefonia é um desafio que se coloca para a
maioria dos países do mundo, principalmente quando se fala em inclusão digital, tendo em vista
que serviço telefônico é necessário para que as pessoas tenham acesso à Internet. Os processos de
privatização dos setores de telecomunicações promoveram aumentos expressivos nas taxas de
penetração e na oferta de linhas de telefonia. No caso brasileiro, porém, apesar dos avanços,
constata-se que os segmentos de renda inferior estão sendo excluídos do acesso a esses serviços
pela insuficiência de renda.

Esse desafio tem sido objeto de preocupações nos diversos países, sendo
que as estratégias para superá-lo variam da criação de uma política social focalizada, como a
adotada pelos Estados Unidos da América, à uma ampla liberalização do mercado e
desregulamentação dos regimes tarifários com o objetivo de aumentar a competição entre os
operadores e, com a redução de preços resultante desse processo, possibilitar o acesso das
camadas de baixa renda aos serviços de telefonia, estratégia esta adotada pela Índia.
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Além desses aspectos, verifica-se também uma preocupação dos órgãos
reguladores do setor de telecomunicações no sentido de adotar medidas regulamentares que têm
o objetivo de aperfeiçoar e facilitar o controle e gerenciamento das contas telefônicas e de
dificultar a desconexão imediata da linha nos casos de inadimplência.

2. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O órgão regulador do setor de comunicações norte-americano, a FCC –
Federal Communication Commission, administra um programa de subsídios à determinados segmentos
sociais de baixa renda. A política consiste em conceder descontos a esses consumidores
diretamente em suas contas telefônicas, sendo que as empresas são reembolsadas por meio de
recursos do Fundo Nacional de Universalização de Serviços.

2.1 Programa Low-Income

O “The Low Income Program of the Universal Service Fund”, administrado pela
Universal Service Administrative Company (USAC), foi criado para garantir que serviços de
telecomunicações de qualidade estejam disponíveis a preços adequados aos consumidores de
baixa renda.

Os programas Lifeline, Link Up, e Toll Limitation Service são os três
componentes do Low Income Program. Em 2000, a FCC modificou as regras para permitir a
incorporação ao programa dos americanos que vivem em tribos indígenas.

2.1.1 Lifeline

As regras desse programa permite aos consumidores nelas enquadrados
receberem descontos em suas contas telefônicas mensais emitidas pelas operadoras de telefonia,
que, por sua vez, são reembolsadas pelo Universal Service Fund - uma espécie de fundo federal de
universalização de serviços públicos alimentado por contribuições compulsórias das empresas.

O Lifeline reembolsa as companhias telefônicas por descontos nas contas
telefôncias mensais dos consumidores em valores que variam de US$ 5,25 a US$ 7,85. Além
disso, os consumidores de baixa-renda podem também solicitar subsídios adicionais de US$ 3,50
ao mês por meio dos programas estaduais associados ao Lifeline. O subsídio típico do Lifeline é de
US$ 10,50 por mês. Os habitantes de tribos indigenas podem receber até US$ 25,00 de desconto
pelo Lifeline o que faz com que a maioria das contas telefônicas de telefonia fixa desses usuários
seja de apenas US$ 1,00 mensal.

O programa ainda agrega um pacote de serviços que deve ser
obrigatoriamente oferecido pelas operadoras e que inclui serviços de correio de voz, sinalização



5

digital por multi-freqüência, acesso a serviços de atendimento das operadoras, acesso a serviços
de interurbano, axílio a lista e sistemas que permitem aos usuários bloquear as chamadas
interurbanas e os serviços pagos. Além disso, as regras do programa proibem as operadoras de
desconectar o terminal do consumidor enquanto este estiver em dia com os pagamentos relativos
aos serviços locais, mesmo que inadimplente com as operadoras de longa distância.

2.1.2 Link-Up America

Esse programa se destina a reduzir as taxas de instalação de novos
pontos telefônicos a consumidores de baixa renda. O percentual de desconto chega a 50% do
valor da taxa de instalação normal, porém com limite máximo de US$ 30 - os consumidores que
vivem em reservas indígenas podem obter até US$ 70,00. As mesmas limitações de desconexão
do serviço previstas pelo Lifeline são aplicados aos beneficiados pelo Link-Up America.

2.1.3 Toll Blocking

Esse programa se destina a tornar gratuitos para os consumidores de
baixa renda os serviços de controle e gerenciamento das contas telefônicas, como a limitação de
chamadas interurbanas e a serviços pagos. As operadoras fornecem o serviço aos consumidores
enquadrados no programa e são reembolsadas pela FCC em seus custos.

2.2 Elegibilidade

Os critérios de acesso aos programas Lifeline e Link-Up variam conforme
as legislações estaduais, mas, em geral, são diretamente relacionados a renda. Os indicadores e
parâmetros usados para a concessão dos subsídios são compartilhados com os demais programas
sociais governamentais, como o de assistência pública à Saúde e o Food Stamp – equivalente ao
Bolsa-Família brasileiro. Assim, consumidores que já foram habilitados nos demais programas
sociais, ficam automaticamente habilitados a participar do Lifeline ou do Link-Up America.

2.3 Publicidade

As companhias telefônicas que aderem ao Lifeline e ao Link-Up América
são obrigadas a promover a publicidade necessária para atingir o público alvo definido pela FCC.

2.4 Financiamento

Os programas agrupados pelo Low Income Support do FCC americano são
custeados pelo Federal Universal Service Found – equivalente ao FUST brasileiro - para o qual todas
as companhias telefônicas são obrigadas a contribuir com porcentagens específicas de seus
faturamentos.
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2.5 Resultados

Segundo a FCC, aproximadamente 7 milhões de famílias são beneficiadas
pelos subsídios do Lifetime. O Link-Up América, por sua vez, dsde que foi lançado, em 1987, já
atendeu em torno de 11 milhões de famílias. Estimativas recentes do estado de Missouri indicam
que 26% das famílias com renda percapita anual inferior a US$ 27.000,00 são beneficiados pelos
programas Lifeline e Link-Up America.

2.6 Programas estaduais

Existem outros programas de subsídio às contas telefônicas oferecidos
pelas administrações estaduais norte-americanas, nos mesmos moldes do programa federal, ou
seja, financiados por meio de fundos públicos estaduais. Os consumidores de baixa renda podem
se beneficiar simultaneamente dos programas federais e estaduais, sendo que em muitos casos
existem convênios entre Estados e o governo federal.

3. ÍNDIA

A estratégia indiana para o aumento da penetração dos sistemas de
telefonia nas camadas de renda inferior é o de fomentar a competição de mercado. Dentro dessa
estratégia, o TRAI – Telecom Regulatory Authority of India – está conduzindo um processo de
liberalização dos mercados praticamente eliminando a regulamentação dos regimes de tarifação,
trabalhando, sobretudo nos últimos anos, com regimes de preços livres. Algumas poucas
exceções a essa política referem-se ainda a regimes específicos de tarifas para telefonia fixa em
áreas rurais e para as tarifas de roaming nacional de telefones celulares. Não existem programas
específicos para segmentos de baixa renda, tendo em vista que o arcabouço legal que rege o setor
trabalha com o princípio da não discriminação entre consumidores.

Em resposta a tais estímulos, as empresas de telefonia têm oferecido
modelos alternativos de acesso a custos extremamente competitivos, como modalidades pré-
pagas ou com determinadas limitações. A ampla desregulamentação do mercado associada à
crescente competição no setor tem conduzido a uma contínua redução de preços e tarifas e
aumento da quantidade de linhas instaladas.

Uma das modalidades de baixo custo de maior sucesso na Índia é a
denominada Lifetime, na qual o consumidor paga uma tarifa de instalação de 1000 rúpias  -
aproximadamente R$ 64,00 – e não paga mais nada durante os 2 anos subsequentes por chamadas
recebidas e acessos aos serviços públicos de emergência, sendo que as demais chamadas efetuadas
são tarifadas entre R$ 0,12 e R$ 0,19 por minuto.
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Os cenários traçados pelo órgão regulador indiano prevêem um
crescimento significativo nas taxas de penetração da telefonia fixa com a disseminação dessas
novas modalidades tarifárias. Por outro lado, o TRAI está monitorando essas políticas de preços a
fim de evitar práticas predatórias de mercado, como o dumping, por exemplo, tendo em vista que
os preços que estão sendo praticados são extremamente baixos. Até o momento, porém, os
estudos demonstram que tais políticas de preços são sustentáveis.

4. REINO UNIDO

As características do mercado britânico de telecomunicações – como a
alta penetração dos serviços de telefonia móvel - têm levado o OFCOM – Office of Communications,
órgão regulador do setor, a introduzir abordagens diferenciadas com o objetivo de elevar as taxas
de penetração dos serviços de telefonia nos segmentos de baixa renda.

4.1 Estratégia do OFCOM

Nesse contexto, a estratégia adotada não prevê a concessão de subsídios
como os verificados nos Estados Unidos da América, mas estabelece mecanismos para facilitar o
controle e o gerenciamento de contas telefônicas por parte dos usuarios. Além disso, o órgão
regulador tem emitido regulamentos com o objetivo de estimular o oferecimento de serviços pré-
pagos, serviços de bloqueio de chamadas cobradas, modelos tarifários que privelegiam descontos
para usuários com pouco uso da linha e medidas de proteção aos consumidores contra a
desconexão imediata no caso de atraso no pagamento das contas telefônicas.

4.2 Tarifa FLAT

Essa modalidade tarifária estipula que os usuários pagam um valor fixo
mensal pelo acesso ao serviço telefônico sem limitação do uso da linha. Essa metodologia não
pode ser considerada como subsídio para os segmentos de renda inferior visto que está disponível
a todos os consumidores.

Entretanto, no âmbito das políticas votadas à inclusão digital, a tarifa
FLAT é considerada importante, tendo em vista que os cidadãos se conectam a seus provedores
locais de Internet e permanecem conectados pelo período que desejarem, não incorrendo em
custos adicionais.

4.3 Empresas

A British Telecom (BT) oferece, desde 1999, um serviço telefônico fixo
denominado “In Contact” que permite apenas o recebimento de chamadas. Excetuando-se as
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chamadas para os serviços de emergência, todas as demais chamadas efetuadas são bloqueadas.
As taxas de instalação - £9.99 - e a tarifa mensal - £9.25 – são, porém, significativamente menores
que as cobradas nos serviços normais.

5. CANADÁ

A CRTC – Canadian Radio-Televisation and Telecomunication Comission – tem
adotado algumas medidas para ampliar o nível de penetração dos serviços básicos de telefonia,
sem contudo introduzir mecanismos de subsídios diretos aos consumidores.

Basicamente, a autoridade regulatória canadense do setor de
telecomunicações obriga as empresas a oferecer serviços gratuitos de bloqueio de chamadas
interurbanas e a serviços pagos, com o objetivo de facilitar o controle e o gerenciamento das
contas telefônicas por parte dos consumidores.

Além disso, determina que tais empresas monitorem as taxas de
penetração dos serviços de telefonia, taxas de desconexão e de cancelamento de serviços e demais
dados relacionados. As empresas ficam obrigadas a enviar relatórios periodicamente ao órgão
regulador.

As empresas de telefonia, por sua vez, oferecem telefones fixos pré-
pagos e modalidades de acesso exclusivamente local, com tarifas significativamente inferiores em
relação aos serviços convencionais.

6. CHILE, ARGENTINA, FRANÇA, ITÁLIA E JAPÃO

Esses países não tem programas específicos de subsídios para
consumidores de baixa renda.
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7. QUADRO RESUMO

País Subsídios Incentivo a
competição

Sistema de
controle de

contas
Tarifa Social

EUA SIM SIM SIM NÃO
Índia NÃO SIM SIM NÃO

Reino Unido NÃO SIM SIM NÃO

Canadá NÃO SIM SIM NÃO
Chile NÃO SIM SIM NÃO

Argentina NÃO SIM SIM NÃO
França NÃO SIM SIM NÃO
Itália NÃO SIM SIM NÃO
Japão NÃO SIM SIM NÃO

8. CONCLUSÃO

Em face do exposto, consideramos que a estratégia mais adequada para
superação do desafio da universalização dos serviços de telefonia no Brasil seria a adoção de uma
política social focalizada, com subsídios diretos aos consumidores, por meio de descontos em
suas contas telefônicas, sendo que as empresas seriam reembolsadas por meio de recursos
oriundos do FUST – Fundo para Universalização dos Serviços de Telecomunicações.

Consideramos também que os cadastros das pessoas habilitadas a usar
tais subsídios deveriam ser os mesmos usados pelos demais programas sociais do governo federal,
como o Bolsa Família, tendo em vista que uma estratégia dessa natureza reduziria em muito os
custos de implementação, o que conduz, consequentemente, ao uso eficiente dos recursos
públicos.

Outro aspecto que deve ser considerado é o nível de competição de
mercado, considerado baixo. A excessiva regulamentação a qual estão sujeitas as empresas que
operam no regime privado é um aspecto que inibe a competição no setor de telefonia fixa. Um
caso emblemático é o do regulamento do STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado, instituído
pela Resolução Anatel n.º 426, de 9 de dezembro de 2005. Essa norma legal aplica-se
indistintamente aos regimes público e privado de prestação do serviço, o que inibe a oferta de
modalidades diferenciadas e adequadas aos diversos perfis de renda por parte das empresas que
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operam no regime privado (empresas espelho). O grande prejudicado pelo excesso de
regulamentação acaba sendo o consumidor, sobretudo os de baixa renda, tendo em vista que as
rigorosas exigências normativas impedem a oferta de um serviço de baixo custo.
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