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É interessante indagar, no momento atual, a respeito do que pode ser feito
em favor do consumidor, tendo em vista que, depois da privatização das telecomu
nicações brasileiras, esse consumidor está sendo apenado com contas mais caras,
reajustes tarifários e precário funcionamento dos telefones.

Inicialmente, cabe apontar que a transformação feita no sistema de teleco
municações nacional foi radical, não efetuada por nenhum outro país que possuís~

se um sistema razoavelmente bem organizado e com uma planta instalada de gran
de porte, éomo é o caso brasileiro.

Os países que fizeram a privatização conservaram a antiga empresa estatal
e monopolista, como uma operadora de ãmbito nacional, embora privada e em
regime de concorrência.°Brasjl resolveu adotar o modelo americano pós-desmembramento da
AT&T, em 1984, repartindo a antiga empresa monopolista em diversas outras,
regionais, sete no caso americano e três no Brasil.

Nos EUA, considerando o porte de seu mercado interno e, especialmente, a
época em que isto foi feito, a medida era justificável. Afinal, cada uma das sete,
assim cham'adas 'Baby Bens", continuou sendo um gigante das telecomunicações,
em nível mundial. ,Outra coisa importante foi que nenhuma delas foi
desnacionalizada e continuaram sob controle de capitais americanos.

Já o modelo europeu foi o de privatizar ou de admitir a entrada de capitais
privados na operadora nacional, que foi mantida, ao mesmo tempo em que se abriu
o mercado a "Outros operadores. Em nenhum caso, na Europa. se permitiu a
desnacionalização da operadora nacional de telecomunicações. No caso da Telefô
nica de Espanha, por exemplo, as ações só podiam ser adquiridas por espanhóis e

em número limitado, para que se alcançasse a pulverização do capital. °Estado
continuou tendo forte capacidade de intervenção nas companhias, seja conservan

-do a maioria acionária (Deutsche Telecom), seja através da "golden share", umá
ação especial que dá ao governo o direito. de fazer vetos e interferências (Inglater-



ra), ou seja, conservando parte do capital.
Já o Brasil resolveu, além de seguir o modelo americano, privatizar t~do,

desmembrando a Telebrás em uma operadora de longa distância (Embratel),"três
operadoras locais de telefonia fixa (Telesp, agora Telefônica, Tele Centro Sul c
Tele Norte Leste, agora Telemar) e 8 operadoras de telefonia celular. Além disso,
a privatização. em sua maior parte, foi feita para capitais internacionais.

a Estado não reservou para si nem parte do capital, nem a "golden sbare",
que lhe permitisse fazer interferências mais fortes e corrigir rumos, sempre que as
prestadoras de serviços de telecomunicações adotassem procedimentos contrários
aos interesses da sociedade, embora plenamente admissíveis em termos de admi
nistração de uma empresa privada.

Como resultado, grande parte das decisões sobre as telecomunicações bra
sileiras é tomada por empresas estrangeiras. O que espanta é que isto foi feito em
um setor em que tínhamos alcançado um nível exemplar, para um país que se
encontrasse em um patamar de desenvolvimento igual ao nosso. Tínhamos conhe
cimento, tecnologia, pesquisa, uma indústria de equipamentos, mão-de-obra com
petente. Em resumo, o País sabia fazer telecomunicações, como não era o caso de
nenhum outro país na América Latina.

Em nosso entendimento, não havia justificativa em privatizar as telecomu
nicações para o capital estrangeiro, a não ser a de fazer caixa para o Tesouro. Mas
isto de pouco adiantou, já que os elevados juros consumiram tudo sem que se
percebesse qualquer reflexo positivo. Além disso, privatizar empresas de serviços
para o capital internacional é um fator de desequilíbrio da balança comercial de

um país. a ingresso inicial é descompensado pelo envio anual de dividendos ao
controlador, no exterior. Uma empresa industrial pode ser obrigada ou incentivada
aexportar os bens que produz, mas uma empresa prestadora de serviços não tt::m b
que exportar.

a problema maior era que as empresas estatais de telecomunicações não
eram suficientemente bem administradas, além de sofrerem restrições orçamentá
rias por parte do governo, que limitavam seus investimentos e, conseqüentemente,
o atendimento da demanda reprimida. Isso poderia ter sido resolvido com uma
privatização semelhante à da Telefônica da Espanha, via pulverização de capital
entre os brasileiros, coisa simples de fazer, já que, com o regime de
autofinanciamento de telefones, o Sistema Telebrás já possuía cerca de 5 milhões
de acionistas. Bastava que o governo pulverizasse uma pequena parte de seus 18%
do capital total da Telebrás (que lhe dava a maioria do capital votante), para que a
empresa fosse transfonnada em uma empresa sem dono, que deveria ter seu co
mando escolhido por um acordo de acionistas, entre eles o Estado, que poderia
conservar forte participação acionária, embora não majoritária. Muitos problemas



seriam, assim, evitados.
No entanto, isso não foi feito e, agora, o único instrumento que o Estado

\
possui é o órgão fiscalizador. Acontece, porém, que não temos experiência, ,no

faís, nesse tipo de órgão, ao contrário dos Estados Unidos, de onde o sistema foi
copiado. Lá, as agências governamentais são fortíssimas, constituindo até o que
pode ser chamado de um quarto poder, além do Executivo, Legislativo e Judiciá
rio. Além disso, a sociedade civil brasileira não está suficientemente organizada
para fiscalizar o governo e exigir os seus direitos. As entidades de defesa do consu
midor ainda são incipientes e enfrentam dificuldades de todo o tipo. A Justiça
brasileira ainda é cara e morosa e tem um viés comprometedor, que é de proteger o
governo e os poderosos.

Todo esse quadro faz temer pelo êxito das agências governamentais, que
estão se multiplicando. Viraram moda. Agora haverá agência para tudo, até uma
exclusiva para os correios, como consta do anteprojeto da lei postal em discussão
no Ministério das Comunicações.

O temor pelo sucesso do modelo implantado éjustificável, já que, em nosso
entender, possui um vício de origem, qual seja o de não ter sido implantado com a
escolha da melhor alternativa.

O reajuste dos serviços praticados em junho de 1999, pelas companhias
telefônicas, deixa todos os brasileiros preocupados. Anunciado como um reajuste
médio de 6,57%, ante uma inflação, nos últimos 12 meses, de 7,99% (IGP-DI da
Fundação Getúlio Vargas, maio/99), é na verdade muito maior do que isto. O pre
ço do pulso local (e da assinatura básica mensal) de diversas companhias, entre
elas a Telebrasília, foi elevado em 17,7%! E trata-se do serviço básico, que pesa
mais exatamente para a população de menor renda. Essa população usa com
parcimônia os outros tipos de serviços e serve-se do telefone. basicamente, para
ligações locais. Para essas pessoas, o reajuste médio da conta será bem superior à
inflação. Um aumento dessa magnitude, num período de estabilidade de preços e
de congelamento salarial na administração pública é espantoso, principalmente se
considerarmos, ainda. que as companhias não estão tendo prejuízos, nem baixa
rentabilidade. Pelo contrário, seus lucros estão aumentando, em face da diminui
ção dos custos decorrentes da privatização, onde a maciça demissão de pessoal não
é dos fatores menos importantes.

Fossem as empresas ainda estatais, esse reajuste certamente não ocorreria,
por absoluta desnecessidade. Reajustar para que, se as empresas estão tendo boa
rentabilidade? E porque reajustar serviços em mais que o dobro da taxa de inflação
dos últimos doze meses?

E tudo foi feito dentro da lei e dos contratos, e com a autorização da
ANATEL!



A conclusão é que fomos, todos, enganados. A promt;ssa foi instalar acom
petição para tennos serviços melhores e mais baratos. Melhores podem ainda ficar,
embora, para muitos, como os clientes da antiga TELESP, atuál Telefônid, hoje
estejam piores. Mas mais baratos, definitivamente, não ficarão. O reajuste de 17,7%
no pulso local e na assinatura básica residencial da Telebrasília e de outras compa- .
nhias, é a prova disto.

O que fazer em prol do consumidor? Inicialmente, cabe dizer que, a esta
altura, mudar O sistema não é viável, nem juridicamente, nem politicamente. As
sim, a atenção deve ser voltada à perfeita execução do sistema implantado, que é
consistente e bem estruturado, embora com falhas e, como dissemos, não tenha
sido a melhor escolha. O problema é fazer com que funcione da forma que foi
estruturado. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei nO 9.472, de 16 de julho de
1997) prevê a existência de um órgão controlador, a Agência Nacional de Teleco
municações - ANATEL, com a missão de fiscalizar o setor e, se necessário, aplicar
pesadas multas às prestadoras de serviços que descumprirem suas obrigações, de
correntes da lei, do regulamento dos serviços e dos contratos que assinaram.

O sucesso ou o fracasso do sistema implantado depende da atuação da
ANATEL. Assim, entendemos que é importante que sejam apresentadas à ANATEL
reclamações sobre toda e qualquer falha ou problema dos serviços, bem como
todás as reivindicações que acomunidade ou gmpos da comunidade quiserem apre
sentar.

Isso é muito importante porque, infelizmente, a sociedade brasileira não
está suficientemente organizada para reclamar, petiCionar e pressionar os poderes
públicos. A crença, mais ou menos generalizada, é que isso pouco efeito produz.
Para que haja mudanças, porém, é preciso alterar essa cultura. Um órgão como a
ANATEL, criado para regular e fiscalizar o setor de telecomunicações, só funcio
nará quando se sentir compelido pela sociedadea cumprir fielmente suas obriga
ções, de tal forma a ser o defensor dos interesses da sociedade, perante as empresas
prestadoras de serviços. Caso contrário, ele terá atendência de ser o contrário, isto
é, o defensor dos interesses das prestadoras de serviços contra a sociedade.

Isso porque o poder de pressão, econômico e político que as empresas pos
suem é muito grande. O que vai ficar claro, por exemplo, no momento em que se
começar a substituir os atuais conselheiros da ANATEL, ao final do seu mandato.
Acreditamos que dificilmente um novo conselheiro será designado sem a indica
.ção, ou ao menos aconcordância, das prestadoras de serviços. Ou seja, a tendência
é que os conselheiros da ANATEL se transformem em representantes das
prestadoras, ao invés de representantes da sociedade.

As ações para evitar os problemas apontados devem, em nosso entender,

objetivar:



a) o fortalecimento dos organismos de defesa dos consumidores, como os
Procons, o IDEC, etc., para que possam manter constante acompanhamento das
ações da ANATEL e pressioná-la a implementar ações em favor dos consuriJi4o
res;

b) ocumprimento do papel fiscalizador do Congresso Nacional, para o que
os conselheiros da ANATEL devem ser chamados frequentemente a prestar escla
recimentos e informações de suas ações, nas diversas comissões do Poder
Legislativo;

c) a fiscalização da ANATEL pelo Tribunal de Contas da União, para ava
liar se as suas ações estão cumprindo os objetivos para os quais foi criada;

d) a ampla divulgação, junto à sociedade, das obrigações das prestadoras e
dos direitos dos cousumidores, para que estes possam reclamar sempre que forem
prejudicados;

e) o apoio às reclamações individuais dos consumidores, por parte dos or
ganismos de defesa do consumidor e dos representantes populares no poder
legislativo dos municípios, estados e da União, visando criar exemplos e preceden
tes que possam balizar a atuação posterior da ANATEL.

f) a criação, dentro da ANATEL, de um Conselho de Consumidores, cujos
conselheiros, indicadQs pelas entidades de defesa do Consumidor, tenham dedica
ção exclusiva e sejam remunerados pela ANATEL.

Para tinalizar, queremos deixar claro que, mesmo com a adoção das provi
dências preconizadas, achamos difícil o sucesso, a longo prazo, do modelo im'
plantado, apesar de toda a nossa torcida para que dê certo e a sociedade conte com
os serviços de que precisa.

A ANATEL, assim como as demais agências controladoras (petróleo, ener
gia elétrica, etc.), goza de grande autonomia, e já começam a aparecer os primeiros
sinais de divergência com o Ministério das Comunicações. Só que os ministros
podem ser substituídos pelo Presidente da República a qualquer tempo e os conse
lheiros não. No caso da ANATEL, os cinco conselheiros atuais têm ma.ndato
escalonado de 3, 4 5, 6 e 7 anos. Os futuros terão mandato de 5 anos. Todos sem a
possibilidade de substituição neste prazo.

Se oBanco Central, cujo Presidente e Diretores podem ser substituídos a
qualquer tempo, gastou quase dois bilhões de reais no condenável socorro aos
Bancos Marka e FonteCindam, imagine-se o que não poderão fazer as agências
com a autonomia de que gozam.

o Esta situação nos leva a fazer um exercício profético' e afirmar que, nos
pr6xi~os dois ou três anos, cinco no máximo, a sociedade brasileira e o Congresso
Nacional estarão envolvidos com uma ou mais CPls para apurar escândalos das
agências, cuja conclusão será recomendar o fim da independência que elas gozam.
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