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Conceituação de Convergência
 CONCEITO DA SUBSTITUIÇÃO
A capacidade de oferecer os mesmos serviços através de
múltiplas plataformas: VOZ através de STFC, SMP ou VoIP
 CONCEITO DA INTEGRAÇÃO
A possibilidade de oferecer serviços mais atraentes pela
integração de serviços anteriormente distintos: SMP 2,5G
oferece VOZ e DADOS; e terminal PC-Internet banda larga
pode oferecer VOZ, VÍDEO, ÁUDIO e DADOS
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Questões a Serem Respondidas (1/2)
1. CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTORGAS
Os reguladores deveriam adotar princípios de neutralidade
tecnológica e regular baseado na equivalência funcional dos
serviços?
2. TELEFONIA IP
A VoIP deve ser tratado da mesma forma que o STFC ?
3. INTERCONEXÃO
Os provedores de serviços baseados em IP devem se
sujeitar às obrigações de interconexão?
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Questões a Serem Respondidas (2/2)
4. SERVIÇO UNIVERSAL
Que operadores devem estar sujeitos às obrigações de
universalização?
Apenas o operador incumbent ou todos os operadores?
5. COMPETIÇÃO
As regras de competição baseadas no poder da Incumbent
devem continuar?
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Respostas de Alguns Países
1. Classificação de Serviços e Outorgas
 A União Européia estabeleceu em 2002, através de Diretrizes,
um modelo regulatório para comunicação eletrônica que integra

telecomunicações, radiodifusão e serviços baseados na Internet.
 Assim, todas as comunicações eletrônicas serão futuramente, nos
países da União Européia, objetos da mesma regulamentação.
 Além do mais, as Diretrizes introduzem o conceito de outorga de
uma licença geral para a prestação de qualquer serviço,
independente da tecnologia empregada e da sua finalidade.
 Também a Índia, recentemente, estabeleceu mudanças
importantes no seu modelo regulatório para a criação de uma

licença unificada para serviços fixo e móvel.
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Respostas de Alguns Países
2. Telefonia IP (1/2)
 A União Européia estabeleceu, em 1998, que Telefonia através
da Internet não é objeto da mesma regulamentação aplicável ao
STFC, até que certas condições sejam atingidas, p.ex.: Qualidade
equivalente àquela do STFC convencional.
 O Reino Unido estabeleceu, em 2002, que VoIP somente será
regulada quando uma das condições ocorrer:
 o serviço é comercializado como substituto ao STFC
tradicional;
 o serviço é considerado pelo consumidor como substituto
para o STFC;
 O serviço é o único meio pelo qual o consumidor pode
acessar o STFC.
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Respostas de Alguns Países
2. Telefonia IP (2/2)
 Nos Estados Unidos, o FCC constantemente vem se manifestando
contra a regulamentação da Internet e serviços que a utilizam.
 O FCC decidiu (decisão Pulver.com em 12.02.04) que o serviço
VoIP entre dois computadores conectados à Internet não é um
serviço de telecomunicações e, portanto, não está sujeito ao
Telecom Act de 1996.
 Quanto ao serviço de Telefonia IP em geral, incluindo o uso de
terminais da rede pública do STFC, a tendência do FCC é na
mesma direção. Entretanto resta encontrar solução para:
 o telefone 911 do serviço de emergência;
 o controle da contribuição para o Fundo de Universalização;

 o sistema legal de interceptação telefônica (CALEA –
Communications Assistance for Law Enforcement Act).
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Respostas de Alguns Países
3. Interconexão
 A interconexão entre redes de telecomunicações de suporte à
Internet (Backbones IP) tem sido objeto de disputas entre as
prestadoras de telecomunicações em todo o mundo.
 A União Européia estabeleceu em 2002, através de Diretrizes,

que deve ser obrigatória a interconexão e o acesso para todas as
redes de comunicação, em particular para as redes IP.
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Respostas de Alguns Países
4. Serviço Universal
 Nos Estados Unidos, o FCC ainda não decidiu se as operadoras de
VoIP terão que contribuir para o Fundo de Universalização.
 A União Européia, por outro, estabeleceu em 2002, através de
Diretrizes, que as obrigações do Serviço Universal recaem sobre

todos os provedores de PATS (Public Available Telefone Service),
incluindo IP.
PATS: Serviço que permite ao público em geral fazer e receber
ligações nacionais e internacionais através de números
telefônicos pertencentes a um plano de numeração.
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Respostas de Alguns Países
5. Competição (1/3)
 A regulação deve ter, ao mesmo tempo, FLEXIBILIDADE para
acompanhar a evolução tecnológica e ESTABILIDADE para prover os

incentivos necessários aos investimentos.
 Para atender a objetivos tão contraditórios, a União Européia
estabeleceu em 2002, através de Diretrizes, uma regulação para
tratar da competição baseada em CONCEITOS, ao invés de
definições estatutárias.

 O novo modelo de competição da União Européia tomou emprestado
da teoria econômica os conceitos de MERCADO RELEVANTE e de
PODER DE MERCADO SIGNIFICATIVO (PMS).
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Respostas de Alguns Países
5. Competição (2/3)
 A Comissão Européia estabeleceu os mercados relevantes e cada
agência reguladora nacional, aplicando o “Teste do Monopolista
Hipotético", definiu as prestadoras com PMS, eventualmente
existentes, em cada mercado.

 Se existir prestadoras com PMS no mercado relevante, a agência
reguladora estabelecerá as obrigações regulatórias apropriadas,
aplicáveis aos mercados de acesso e varejo.
 Caso não haja PMS no mercado relevante em questão, serão
retiradas das prestadoras obrigações atualmente impostas.
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Respostas de Alguns Países
5. Competição (3/3)
 As obrigações regulatórias usualmente impostas às prestadoras com
PMS são, dentre outras:
 Controle de preços de uso de rede;
 Controle de preços de varejo;
 Separação contábil;
 Interconexão;
 Desagregação de elementos de rede;
 Seleção e Pré-seleção de carrier.
 O modelo de competição europeu prevê, ainda, a imposição de
obrigações a prestadoras não-PMS, como por exemplo:
 Interconexão;
 Co-location para atender a regras ambientais;
 Portabilidade numérica.
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Situação do Brasil
1. Classificação de Serviços e Outorgas (1/2)
 O modelo regulatório brasileiro é organizado por serviços que,
mesmo sem regulação da tecnologia empregada, têm abrangência

limitada a determinadas características.
 Os principais serviços são: STFC, SMP e TV Paga, que têm
abrangência restrita ao provimento de serviços de telefonia e TV.
 Para remover tal limitação, a Anatel criou o SCM, de ampla
abrangência, que pode ser outorgado a grupos já detentores de

outras outorgas.
 Por outro lado, o SCM pode utilizar as redes de outros serviços
através de EILD (Exploração Industrial de Linha Dedicada).
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Situação do Brasil
1. Classificação de Serviços e Outorgas (2/2)
 Assim, com o acréscimo da autorização de SCM e a possibilidade
de EILD, as prestadoras podem usufruir integralmente das redes

dos outros serviços e, portanto,da convergência tecnológica.
 Outra alternativa para o alinhamento do arcabouço regulamentar
com a convergência tecnológica seria modificar a definição dos
serviços (STFC, SMP e TV Paga) para possibilitar a oferta de
serviços multimídia. Entretanto, há dificuldades de ordem
regulatória e legal para tal mudança.
 No futuro, a exemplo da União Européia, vislumbra-se a
necessidade de estudar a oferta ao mercado de uma autorização

geral de serviços de telecomunicações.
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Situação do Brasil
2. Telefonia IP
 Tendo em vista que a regulamentação brasileira é neutra quanto
ao aspecto tecnológico, a discussão em curso nos EUA sobre se a
VoIP constitui ou não um serviço de telecomunicações, no Brasil,
perde um pouco de objetividade.
 Em redes corporativas não há discussão quanto ao uso de
Telefonia IP e, quanto ao assinante residencial, as regras
existentes, de forma alguma, impedem que o STFC seja
implementado utilizando VoIP, desde que obedeça ao PGMQ.
 Ressalte-se, entretanto, que a VoIP está apenas começando no
Brasil e que uma regulação específica pode vir a ser necessária,
principalmente quando houver uma penetração residencial
importante do acesso em banda larga.
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Situação do Brasil
3. Interconexão
 No Brasil a interconexão entre redes de telecomunicações de
suporte à Internet (Backbones IP) tem sido objeto de disputas, a
maior delas ocorreu recentemente entre a Embratel e Intelig.
 Esta disputa já foi pacificada pela Anatel que garantiu a

interconexão disputada e, na próxima semana, a Anatel estará
lançando uma Consulta Pública para alteração do Regulamento

Geral de Interconexão que, dentre várias mudanças, propõe
tornar mais clara a obrigatoriedade de interconexão entre redes
de telecomunicações de suporte à Internet.
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Situação do Brasil
4. Serviço Universal
 No Brasil todas as prestadoras de serviços de telecomunicações
de interesse coletivo têm a obrigação de contribuir para o FUST.

 Os recursos do FUST são destinados à implementação de
programas de universalização definidos pelo Poder Executivo e
implementados pela Anatel.
 Além dos programas do FUST, as concessionárias de STFC, ou de
outras concessões que venham a aparecer, são responsáveis pelo

cumprimento de metas de universalização constantes de PGMU.
 Não está claro que a convergência possa impactar este modelo de
universalização, logo não há estudos para sua alteração.
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Situação do Brasil
5. Competição
 A regulação brasileira referente a competição está amplamente
baseada no estabelecimento de extensiva série de obrigações para

as concessionárias (incumbents) e obrigações bem mais modestas
para as autorizadas (novos entrantes).
 Tendo em vista que as concessionárias são de fato as operadoras
com PMS (Poder de Mercado Significativo), este modelo brasileiro
deve produzir resultados análogos aos da União Européia que utiliza
o modelo de Mercado Relevante e PMS.
 Ressalte-se, entretanto que para efeito do modelo de precificação
orientado por custo, a ser implantado pela Anatel, será também

adotado o modelo de Mercado Relevante e PMS.
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