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RESUMO 

 

SANTOS, Fabiano Brito dos. Anatel: Regulação e Telecomunicações no 
governo FHC. Salvador, 2008. Dissertação de Mestrado Ciências Sociais – 
Faculdade de filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. 

 
Neste trabalho é analisada a Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel) 
enquanto o novo órgão regulador das telecomunicações no Brasil. Com vistas 
a isso foi feita uma revisão bibliográfica que culmina com o estudo da 
reestruturação estatal, a discussão de conceitos tais como regulação, 
desregulamentação, re-regulação e regulamentação, além de um olhar político, 
jurídico e histórico do setor no Brasil. É feito também um exame do Conselho 
Diretor e Consultivo da Agência. Além disso, foram realizadas entrevistas com 
principais agentes e instituições que circundam e atravessam o setor, tais como 
os representantes da Anatel, de empresas prestadora de serviços de 
telecomunicações e de diretores de entidades de classe, ligadas aos 
trabalhadores. Os problemas e questões enfrentados neste trabalho, diz 
respeito sobre qual a função e, em razão disso, qual é a eficácia da Anatel 
enquanto agencia reguladora dos serviços de telecomunicações no Brasil. 
Relacionado a isto, questionamos sobre os principais agentes definidores 
das políticas implementadas no setor de telecomunicações no Brasil. Que 
relação existe de fato entre a Anatel e o Poder Executivo Nacional. Além 
de qual a condição da Ouvidoria na esfera administrativa da Anatel? Em 
que se constitui o poder do Conselho Consultivo no interior decisório da 
Anatel? Qual o papel do mercado na maneira como se dá a regulação das 
telecomunicações no Brasil, hoje? Como os diversos agentes do setor de 
telecomunicações verificam a eficácia da Anatel? Nas considerações finais, 
os essas questões foram retomadas, amparadas nas discussões realizadas no 
corpo da dissertação, concluindo, assim que, as políticas de telecomunicações 
são ditadas pelo mercado, o Conselho Diretor é o principal órgão de poder 
dentro da Anatel e o Conselho Consultivo dispõe de pouco poder de influência 
nas decisões tomadas pela Anatel.  

 

Palavras Chaves: Agência Reguladora; Regulação; Telecomunicações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

SANTOS, Fabiano Brito dos. Anatel: Regulation and Telecommunications in 
government FHC. Salvador, 2008. Dissertação de Mestrado Social Sciences - 
College of philosophy and Sciences Human beings of the Federal University of 
the Bahia. 

 
In this work the National Agency of Telecommunication is analyzed (Anatel) 
while the new regulating agency of the telecommunications in Brazil. With sights 
to this a bibliographical revision was made that culminates with the study of the 
state reorganization, the quarrel of concepts such as regulation, deregulation, 
re-regulation and regulation, beyond a look politician, legal and historical of the 
sector in Brazil. An examination of the Managing and Advisory Advice of the 
Agency is also made. Moreover, interviews with main agents and institutions 
had been carried through that surround and cross the sector, such as the 
representatives of the Anatel, of companies rendering of services of 
telecommunications and directors of entities of classroom, on to the workers. 
The problems and questions faced in this work, the function says respect on 
which and, in reason of this, which it is the effectiveness of the Anatel while 
agencia regulating of the services of telecommunications in Brazil. Related to 
this, we question on the main defining agents of the politics implemented in the 
sector of telecommunications in Brazil. That relation exists in fact between the 
Anatel and the National Executive. Beyond which the condition of the Ouvidoria 
in the administrative sphere of the Anatel? Where if it constitutes the power of 
the Consulting board in the power to decide interior of the Anatel? Which the 
paper of the market in the way as if of a regulation them telecommunications in 
Brazil, today? How the diverse agents of the sector of telecommunications 
verify the effectiveness of the Anatel? In the final considerations, these 
questions had been retaken, supported in the quarrels carried through in the 
body of the dissertation, concluding, as soon as, the politics of 
telecommunications are dictated by the market, the Managing Advice is the 
main agency of being able inside of the Anatel and the Consulting board makes 
use of little power of influence in the decisions taken for the Anatel. 
 
Words Keys: Regulating agency; Regulation; Telecommunications 
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Anatel: Regulação e Telecomunicações no governo FHC 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação resulta de reflexões acerca da regulação das 

telecomunicações no Brasil, feitas a partir de minha trajetória acadêmica, 

inicialmente, como membro do Grupo de Estudos de Economia Política da 

Informação, da Cultura e das Comunicações – GEPICC, e hoje, como 

membro do Grupo de Pesquisa em Processos de Hegemonia e Contra-

Hegemonia – GPPHC-H, coordenado pelo Professor Doutor Jorge Almeida 

(também meu Orientador). Nesta trajetória, a preocupação com as diversas 

transformações ocorridas na última década, envolvendo o ambiente 

regulatório das telecomunicações brasileiras: mudança da lei que regula o 

setor, criação da Agência Nacional de Telecomunicações, consolidação da 

telefonia celular e da TV por assinatura etc., fizeram-me despertar para o 

problema de pesquisa que desenvolvi para obtenção do grau de Mestre em 

Ciências Sociais. 

No GEPICC, onde são analisados elementos que relacionam 

regulação, poder, comunicação e informação, comecei a refletir sobre os 

diversos processos que circunda e atravessa a organização oficial das 

telecomunicações no Brasil. Àquela época, diante de dificuldades em 

conseguir estudos mais detalhados sobre a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), comecei este estudo que ora apresento. Em 

um levantamento bibliográfico inicial, não localizei nenhum trabalho 

sistematizado, com aval científico, versando sobre o tema, e sim estudos 

esparsos com base em noticiários jornalísticos, sem, efetivamente, contar 

com rigor analítico. Fato que hoje, no tempo de elaboração desta 

dissertação, podemos encontrar alguns trabalhos acadêmicos a respeito do 
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tema1, porém, os aspectos buscados nestes estudos, não trazem um 

confronto com a legislação e a ação dos sujeitos que fazem da Anatel o 

que ela representa para a sociedade. Assim, sob o olhar de teorias 

desenvolvidas na ciência política, busco contribuir com relação ao debate 

neste tema. Além de que, tendo em vista a enorme importância das 

telecomunicações para sociedade, contribuíram com a motivação de 

elaboração da pesquisa sobre a Agência, visando compreendê-la. 

Outro aspecto aqui abordado, busca verificar como tem se dado a 

descentralização desse setor nos estudos mais recentes, principalmente, 

em relação aos países centrais do capitalismo. Por outro lado, utilizei 

minha experiência com o tema, obtida empírica e teoricamente na atividade 

de pesquisa acima descrita e como mestrando em Ciências Sociais, como 

um importante instrumento impulsionador da investigação cientifica que 

aqui desenvolvi. 

Aliado a isto, como membro do GPPHC-H, obtive contato com 

importantes referenciais teóricos, principalmente ancorados no paradigma 

marxista, que utilizo como principal instrumento no auxiliou da 

compreensão e clareza do estudo que desenvolvi. 

                                                 

1 FREITAS, Florence Cavalcanti Heber Pedreira de. A regulação das telecomunicações no 
Brasil; Salvador: Tese (doutorado) - Universidade Federal da Bahia. Escola da Administração, 
2000; LEAL, Sayonara de Amorim Gonçalves. os mecanismos de controle-público/social 
presentes no regulamento do setor de telecomunicações no brasil: a lei geral de 
telecomunicações e o regimento interno da agência nacional de telecomunicações; 
Salvador: Dissertação - Universidade de Brasília. Faculdade de Comunicação, 2001; EDMO, 
LEAL, Sayonara de Amorim Gonçalves. Os mecanismos de controle-público/social 
presentes no regulamento do setor de telecomunicações no Brasil: a Lei Geral de 
Telecomunicações e o regimento interno da Agência Nacional de Telecomunicações. 
Brasília: Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília – Comunicação, 2001. Colnaghi 
Neves. Tributação das Telecomunicações - As Contribuições Sociais ao Fust e ao 
Funttel. São Paulo-Sp: Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Faculdade de Direito, 2003; VENTURA, Carla Aparecida Arena. As agências reguladoras e 
seu papel na reestruturação do setor de telecomunicações: um estudo comparativo da 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)-Brasil e da Federal Communications 
Commission (FCC)-EUA. São Paulo-SP: Tese (doutorado) - Universidade de São Paulo – 
Administração, 2004 e; SCHMIDT, Cristiane Alkhimin Junqueira. Três ensaios sobre 
concorrência em setores da economia brasileira. Rio de Janeiro: Tese (doutorado) - 
Fundação Getúlio Vargas - Economia, 2005.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objeto de estudo desta dissertação é a Anatel. Órgão regulador 

criado como a primeira autarquia especial, destinada a regular o setor de 

telecomunicações no Brasil. Formada, no que concerne à sua 

administração, por um Conselho Diretor – principal instância de poder, pois 

é quem define e/ou aplica as políticas a serem utilizadas no âmbito das 

telecomunicações; um Conselho Consultivo, no qual ocorre a chamada 

participação institucionalizada da sociedade, limitada ao direito de voz, 

tendo como função principal a fiscalização das ações do Conselho Diretor; 

e, por fim, a Ouvidoria, cuja função é fiscalizar e realizar relatórios 

semestrais a respeito da Agência2.  

Ao estudar a relação entre o Estado e o setor de telecomunicações é 

fundamental levar em conta a especificidade deste campo, uma vez que, 

no Brasil, as bases em que se levantaram as estruturas regulatórias do 

mesmo, até bem pouco tempo, estavam, mais ou menos, como se 

encontravam já no governo provisório de Vargas (JAMBEIRO; 2001). 

Os sistemas regulatórios evoluíram, criando dispositivos legais para 

regular a relação trabalhista entre empregados e concessionários dos 

meios, prevenir excessiva concentração de poder, licenciar freqüências de 

rádio, TV e serviços telegráficos, garantir o avanço do desenvolvimento da 

                                                 

2 Na prática, até dezembro de 2007, foram realizados apenas seis relatórios, como divulgado 
no site oficial da Anatel. Sendo o primeiro divulgado em março de 2000, o segundo em 
dezembro de 2002, o terceiro em agosto de 2003, o quarto em dezembro de 2003, o quinto, 
que analisa o interstício de tempo de junho de 2004 à junho de 2005, e o sexto, que se refere 
ao período de julho a dezembro de 2007. 
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telefonia fixa e móvel, e ainda assegurar formas de competição econômica 

suficiente para frustrar o estabelecimento de monopólios. 

As formas mais comuns de interferência dos Estados nacionais no 

setor de telecomunicações são: concessão de licenças; controle de 

programação, no caso de TVs e rádios; fiscalização das prestadoras de 

serviços de telefonia fixa e móvel etc. 

No Brasil, as reestruturações legais nas telecomunicações tem se 

dado, principalmente, dentro de um ambiente neoliberal, uma vez que as 

principais exigências dizem respeito a abertura do setor a investimentos 

estrangeiros, bem como ao fim do controle e da interferência do Estado. 

Por outro lado, cada vez mais vem aumentando o debate e discussões 

daqueles que são críticos a esta noção.  

De acordo com o ideário neoliberal, há uma dissociação entre 

Estado e sociedade civil, e as estruturas do Estado deveriam ser muito 

mais comprometidas com as demandas do mercado. Por outro lado, se 

analisa que, na convergência tecnológica, ocorre um movimento de 

monopolização de vários setores da produção, principalmente no que diz 

respeito à indústria cultural. Nesse sentido, o Estado passa a atender tudo 

o que é transnacional, mundial ou propriamente global, reduzindo, em 

grande medida, o seu compromisso com as inquietações, reivindicações ou 

tendências dominantes na sociedade civil. Desta forma, com o predomínio 

da influência de grandes corporações transnacionais, diminuem a 

possibilidade de uma sociedade equilibrada, e com igualdade de condições 

para todos. 

O modelo do novo liberalismo pressupõe que o espaço público 

democrático emerge, naturalmente, como conseqüência de ações livres e 

privadas, mais especificamente na arena do mercado. No caso das 

telecomunicações, elas “não se encontram apenas no centro da 

reestruturação industrial que se opera hoje a nível mundial, [...], mas são 

elementos centrais na definição do conjunto do padrão de desenvolvimento 

e do modo de regulação do capitalismo.” (BOLAÑO, 1997: 06).  
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Com essa identificação, realizar uma análise das telecomunicações como 

um dos principais elementos, “neo”, do atual liberalismo, é de fundamental 

importância para se entender essa realidade. Pois, em um panorama geral, 

seguindo esta premissa, o Estado deveria pôr-se à parte, numa posição de 

não interferência, exceto no que diz respeito às questões morais, mas 

ainda assim atuando por intermédio de leis ordinárias, consubstanciando-

se em antigas receitas da economia clássica (SMITH, 1973). 

O mundo sofreu grandes mudanças a partir dos anos 80, em 

conseqüência, entre outros elementos, do estabelecimento de uma nova 

ordem mundial hegemônica após décadas de bipolarização. Com o 

desmembramento da União Soviética, o aprofundamento dos elementos da 

democracia liberal, inclusive nos países contidos no regime soviético. O 

surgimento de novas tecnologias, com a chamada terceira revolução 

industrial e a expansão da economia de mercado para todo o globo. Além 

do neoliberalismo, como principal bandeira ideológica que, em si, resume 

essas grandes mudanças, são marcas importantes dessa nova ordem 

mundial.  

O capitalismo, na sua publicidade vitoriosa, transformou a queda dos 

regimes do Leste Europeu no seu grande marco de vitória. Mas, embora a 

bipolarização ideológica “capitalismo x socialismo” tenha perdido força e 

espaço dentro dessa nova ordem, outras formas de conflitos colocam-se 

em cena a cada instante, muitos deles motivados por divergências 

políticas, econômicas, religiosas e étnicas, a exemplo dos acontecimentos 

recentes envolvendo os EUA e o mundo muçulmano. 

É neste contexto sócio-econômico e político que a regulação está 

sendo questionada e modificada. Com relação à regulação das 

telecomunicações, o Estado brasileiro a exerce com: 

1 - o poder de autorizar o funcionamento; 

2 - monitorar e controlar as obrigações legais (impostas nos 
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contratos de concessões); 

3 – Impor sanções, caso as concessionárias não cumpram suas 

obrigações (MITNICK, 1989). 

Este poder, da forma como vem sido exercido pelo Estado, tem 

como maior beneficiado, o grande capital. Quem, fortemente questiona e 

pressiona pelas mudanças são grandes grupos econômicos que, em 

conseqüência disso, novos paradigmas regulatórios vêm sendo adotados. 

Muitos países já iniciaram ou concluíram o processo de re-

regulação, flexibilizando suas legislações, mas não abandonando um certo 

nível de controle sobre os setores de infra-estrutura. Certamente estas 

mudanças são fortemente influenciadas pelas transformações econômicas, 

citadas acima. Mudanças que trazem alterações significativas, em 

particular no setor de telecomunicações. 

Neste trabalho, também é ressaltado um intrigante paradoxo. Se, de 

um lado, com a re-regulação pretende-se estabelecer mais controle social 

sobre o setor de telecomunicações; de outro, verifica-se o caráter 

centralizador do Estado brasileiro. E, no decorrer do tempo, esse caráter 

foi se modificando em um processo de reorientação da regulação estatal. 

Ocorreu uma re-regulação, na qual, a privatização é uma característica 

presente e ativa. O Estado passa de principal agente provedor, a 

controlador e regulador, agindo a partir de tendências ditadas pelas 

movimentações do mercado nacional e internacional (JAMBEIRO: 2001 e 

BOLAÑO: 1997). 

Assim, o problema enfrentado neste trabalho diz respeito à questão: 

Qual a função e, em razão disso, qual é a eficácia da Anatel enquanto 

agência reguladora dos serviços de telecomunicações no Brasil? 

Para melhor compreender essa realidade desmembrei o problema da 

pesquisa em cinco: 

a) Quais os principais agentes definidores das políticas no 
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setor de telecomunicações no Brasil hoje? 

b) Que relação existe, de fato, entre a Anatel e o Poder 

Executivo Nacional? 

c) Qual a condição da Ouvidoria na esfera administrativa 

da Anatel? 

d) Em que se constitui o poder do Conselho Consultivo no 

interior decisório da Anatel? 

e) Qual o papel do mercado na maneira como se dá a 

regulação das telecomunicações no Brasil, hoje? 

Em termos de estrutura interna, além da Apresentação, Introdução e 

das Considerações Finais, a dissertação possui cinco capítulos com os 

conteúdos assim distribuídos: 

No primeiro capítulo é apresentado um panorama do Estado, e sua 

correlação com as modificações que ocorrem no mundo hoje, seguido de 

uma análise, consubstanciada na teoria marxista a partir da reflexão de 

autores, como: Antônio Gramsci, a partir de elementos e conceitos, que 

instrumentaliza na identificação de processos de hegemonia e conta-

hegemonia dentro da sociedade. Além da teoria construída por Gramsci, 

Nicos Poulantzas, Ralph Miliband entre outros, foram imprescindíveis para 

este estudo . 

 No segundo capítulo são discutidas, teoricamente, as noções de 

regulação, regulamentação, re-regulação e desregulamentação, 

apresentando o debate clássico e o contemporâneo. Nesse capítulo, 

também são estabelecidos panoramas a respeito das agências 

reguladoras, tanto no Brasil como em âmbito global. 

No terceiro capítulo é realizada uma análise do desenvolvimento das 

telecomunicações no Brasil. Exibindo um estudo comparativo de como 

funcionava o ambiente regulatório antes da implantação do novo modelo. E 
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como o mesmo funciona agora. Também é realizada uma discussão a 

respeito do neoliberalismo e de como este influenciou o processo de 

reestruturação das telecomunicações.  

O quarto e quinto capítulos são eminentemente empíricos. Aqui é 

realizado um estudo da regulação que trata do funcionamento da Anatel. 

As estruturas e hierarquias de poder, tais como: o Conselho Diretor; o 

Conselho Consultivo, além de sua Ouvidoria e Escritórios Regionais. Por 

fim, também é apresentada uma discussão a respeito dos relatórios 

produzidos pela Ouvidoria e de entrevistas realizadas com agentes que 

estão ligados ao setor de telecomunicações. 

Nas considerações finais, são retomados os problemas e questões 

colocados pela pesquisa. 

 

SOBRE O MÉTODO 

Procurei balizar esta pesquisa a partir da concepção de que todos os 

dados são construídos. Nesse sentido, a metodologia utilizada concorda 

com as premissas de que o investigador, ao escolher o seu problema de 

pesquisa, interfere sobre a realidade, que é sempre construída e nunca 

pura (Berger e Luckmann, 1985). A discussão sobre as interpretações está 

inserida em uma idéia de que, neste trabalho, os achados de pesquisa não 

serão fixos e universalizados, e nem torná-los axiomas gerais, válidos para 

quaisquer contextos. 

Neste sentido, esta dissertação foi desenvolvida a partir de uma 

análise teórica, cujas principais referências conceituais que o 

fundamentam, serviram de instrumentos e pressupostos para análise. 

Deste modo, concebe-se o novo modelo de regulação das 

telecomunicações no Brasil, traduzindo-o numa investigação do ponto de 

vista reflexivo, conceitual, da efetividade desses pressupostos, 

principalmente amparado num paradigma crítico. 
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Para atingir os objetivos propostos, fiz um estudo político e histórico 

das legislações, antigas e em vigor, que tratam do setor. As quais se 

consubstanciam no antigo Código Brasileiro de Telecomunicações, na nova 

Lei Geral de Telecomunicação, no Regulamento e no Regimento Interno da 

Anatel e no Regimento Interno do Conselho Consultivo, além dos relatórios 

da ouvidoria e de entrevistas com representantes de entidades 

relacionadas à regulação do setor. 

O método utilizado nesse caso, foi uma análise comparativa da nova 

legislação com as antigas, bem como a análise dos conteúdos existentes 

nessas legislações e que tratavam especificamente dos assuntos aqui 

discutidos. 

É realizado, também, um levantamento de dados históricos, com o 

objetivo de identificar a trajetória de controle estatal na prestação de serviços 

de telecomunicações no Brasil.  

A construção deste texto deu-se a partir da percepção da larga 

abrangência da onda global de privatização e desregulamentação, 

particularmente, nos sistemas de telecomunicações, e a repercussão desse 

processo, que tem causado alterações significativas no macro-setor das 

comunicações e na infra-estrutura dos Estados nacionais.  

Em especial, foram analisados cinco tipos de documentos oficiais 

que tratam de telecomunicações no Brasil: em relação ao modelo anterior, 

foi analisado o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT). Com relação 

à Anatel, a Lei Geral de Telecomunicações (LGT); o Regimento Interno da 

Anatel; e o Regimento Interno do Conselho Consultivo3, além dos relatórios 

periódicos produzidos pela Ouvidoria da Anatel. 

Aliado a este o acervo consultado e discutido, foi realizada uma 

revisão bibliográfica, realizada a partir dos pressupostos teóricos 

                                                 

3 Com relação as normas para o Conselho Diretor, estas são definidas no Regimento Interno 
da Anatel. 
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formulados por importantes autores que tratam dos temas aqui discutidos, 

como já mencionado. 

Como a pesquisa limita-se a análise das ações da Anatel no 

Governo FHC, optou-se pelo estudo dos dois únicos relatórios produzidos 

pela Ouvidoria no período. Porém, a fim de parâmetro de comparação, 

utilizamos também, o último e mais recente relatório da Anatel. O objetivo 

desta escolha é verificar como o ente estatal se comporta em governos 

diferentes. Além disso, este estudo comparativo poderá suscitar elementos 

para futuras pesquisas. 

A fim de refletir sobre os diversos agentes do setor de 

telecomunicações, foi elaborado um roteiro de entrevistas, cujo intuito 

principal serviu para dialogar com atores e suas representações sobre a 

Agência, a relação desta com o Estado, a sociedade e o mercado.  

No roteiro de entrevistas4 foram construídas questões, com intuito de 

verificar as interpretações de agentes relacionados às telecomunicações, a 

partir de sua vinculação institucional com determinado segmento do setor 

(representantes do Estado, das empresas prestadoras de serviços e de 

representantes da sociedade civil).  

O roteiro de entrevista foi aplicado com dois representantes de cada 

segmento do setor de telecomunicações. Para as entidades de classe, que 

trabalham no setor (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da 

Bahia –Sinttel – e a Federação dos Trabalhadores em Telecomunicações – 

Fittel). Com dois funcionários de carreira da Anatel-Ba. E, por fim, das 

empresas prestadoras de serviços (coordenadoras regionais). 

As entrevistas foram gravadas por meio eletrônico, para melhor 

aproveitamento do conteúdo dos diálogos. Com exceção da realizada com 

                                                 

4 Para ver o roteiro de entrevista completo, consultar o Apêndice. 
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o representante da Fittel, que se encontrava em outro Estado, e a 

entrevista foi feita por telefone e, devidamente, anotadas. 

O roteiro serviu como um guia para abordagem dos representantes 

institucionais. Porém, não foi utilizado como um instrumento fechado, e 

sim, para manter a discussão limitada a temas relacionados ao interesse 

desta pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

1 - ESTADO E INTERESSE DE CLASSE 

1.1 - O Estado moderno e o liberalismo 

O Estado moderno nasceu absolutista e durante alguns 
séculos todos os defeitos e virtudes do monarca absoluto 
foram confundidas com as qualidades do Estado. Isto 
explica porque já no século XVIII o poder público era visto 
como inimigo da liberdade individual, e qualquer restrição 
ao individual em favor do coletivo era tida como ilegítima. 
Essa foi a raiz individualista do Estado Liberal. Ao mesmo 
tempo, a burguesia enriquecida, que já dispunha de poder 
econômico, preconizava a intervenção mínima do Estado 
na vida social, considerando a liberdade contratual um 
direito natural dos indivíduos [...] Quanto às relações 
econômicas, a obra célebre de Adam Smith, “A riqueza das 
nações”, publicada em 1776, correspondia perfeitamente 
aos desejos dos grandes proprietários e comerciantes, 
sustentando que cada homem é o melhor juiz de seus 
interesses e deve ter a liberdade de promovê-los segundo 
a sua livre vontade (DALLARI, 2002: 233). 

Um fato interessante em relação à noção de liberdade expressa 

acima, é que a mesma vem destacada como algo que se pode conseguir 

do ponto de vista individual. Colocando como possível separar o homem de 

sua condição de ser social. Dificilmente poderá ser constatado que alguém 

seja livre plenamente. A liberdade só pode ter um significado pleno no 

campo da abstração. 

Do ponto de vista político, o liberalismo se afirmaria como doutrina 

no século XIX, sobretudo a partir de 1859, com a publicação da obra “Da 

liberdade”, de Stuart Mill. Para este, o indivíduo é melhor árbitro de seus 

interesses do que o Estado, não podendo haver prejuízo maior do que 

permitir que outra pessoa julgue o que convém a cada um. Assim, qualquer 

erro que alguém cometa, consciente ou inconscientemente, não produz 

tanto prejuízo quanto a submissão ao Estado. É claro que esta submissão, 

reclamada pelo liberalismo, perde o sentido quando se trata da 

regulamentação feita pelo Estado que permita submeter a sociedade ao 

mercado (SIMÕES, 2007). 

De acordo com Simões (2007), Stuart Mill apresenta três objeções à 
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interferência do governo nos assuntos do mercado, são elas:  

a) ninguém é mais capaz de realizar qualquer negócio ou determinar 

como ou porque deva ser realizado do que aquele que está diretamente 

interessado. Logo, os indivíduos, isoladamente, podem fazer mais que o 

governo;  

b) mesmo que os indivíduos não realizem tão bem o que se tem em 

vista é melhor ainda que o faça como elemento de educação mental;  

c) e, por fim, o que Mill considerava “a mais convincente de todas”, 

refere-se “ao grande mal de acrescer-lhe (ao Estado) o poder sem 

necessidade”. Cada função que se acrescenta às que o governo já exerce, 

provoca maior difusão da influência que lhe cabe sobre as pessoas, 

convertendo, cada vez mais, a parte ativa e ambiciosa do público em 

parasitas do poder público, ou de qualquer partido que aspire ao poder 

(SIMÕES, 2007). 

O Estado liberal, resultante da ascensão política da burguesia, 

organizou-se de maneira a ser o mais reduzido possível, ao menos do 

ponto de vista de regulamentação de mercados, caracterizando-se como 

Estado mínimo. Essa orientação política favoreceu a implantação do 

constitucionalismo e da separação de poderes, pois ambos implicavam a 

dispersão do poder de Estado e, ao mesmo tempo, a preservação da 

liberdade de comércio e de contrato, bem como do caráter individualista da 

sociedade amparados em uma realidade estatal coercitiva. 

Resulta desse fato, que a burguesia, antes agente dinâmico e ativo 

que despontara para a vida política como força revolucionária, 

transformara-se em conservadora e não admitia que o Estado interferisse 

para alterar a situação estabelecida e corrigir as injustiças sociais. Foi isso 

que estimulou, já no século XIX, os movimentos socialistas e, nas 

primeiras décadas do século XX, um conjunto de programas de intervenção 

que já não poderia ser contido, a exemplo do Welfare State europeu. 
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E foram ainda as grandes dificuldades enfrentadas pelas massas 

proletárias que determinaram, na Alemanha, a ascensão do partido nazista 

(cujo nome era Nacional Socialista), e nos Estados Unidos, tradicionais e 

intransigentes defensores da livre empresa, a implantação do New Deal 

baseado nas teorias keynesianas5. 

Em 1936 Walter Lippmann, ao publicar “A reconstrução da 

sociedade” no qual busca analisar o programa de governo do Presidente 

norte americano Franklin Roosevelt, o famoso New Deal, utiliza a 

expressão neoliberalismo6. Embora, reafirmando-se liberal, Lippmann 

reconhece que o principal problema era como conciliar com a economia, 

relativamente nova, da divisão do trabalho às tradições de liberdade, 

incorporadas nas leis que respeitam a personalidade humana. Procurando 

dar uma nova definição do liberalismo, diz que o Estado liberal há de ser 

concebido como protetor de direitos iguais, dispensando a justiça entre os 

indivíduos. Além de buscar proteger os homens contra a arbitrariedade, e 

não dirigi-los arbitrariamente (MARTINS, 2007: 639-640). 

Com essa experiência, o Estado polícia passa a ser substituído pelo 

Estado de serviços, que emprega seu poder supremo e coercitivo para 

suavizar algumas das conseqüências mais penosas da desigualdade 

econômica. 

Com o advento da II Guerra Mundial, o caráter intervencionista do 

Estado, principalmente nos países tidos como centrais no capitalismo, se 

amplia. A necessidade de controlar os recursos sociais e obter o máximo 

                                                 

5 A teoria keynesiana implica em medidas de intervenção do governo na 
economia, visando o pleno emprego, o maior desenvolvimento econômico, a estabilidade 
monetária e a melhor distribuição da renda. Isto por que, durante a crise que atingiu o 
mundo capitalista a partir da queda da bolsa de Nova York em 1929, não atingiu os 
países contidos no regime burocrático do Leste Europeu. Para que a crise capitalista não 
resultasse em movimentos revolucionários, teorias como a keynesiana vislumbravam 
concessões aos trabalhadores, no sentido de que seria “melhor perder pouco, que perder 
tudo”. Para mais, ver BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da macroeconomia clássica à 
Keynesiana. Disponível em www.bresserpereira.org.br; Acessado em 15 de janeiro de 
2007. 

6 É importante salientar que Lippmann coloca como neoliberal a então nova fase 
do capitalismo, tendo o Estado como interventor. 
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proveito com o mínimo de desperdício em função da guerra, leva a ação 

estatal a todas as esferas da vida social. Com o término do conflito, a fim 

de restaurar os meios de produção, de reconstruir as cidades, de readaptar 

as pessoas ao convívio social, bem como no financiamento de estudos e 

projetos iniciados com o desenvolvimento técnico e científico registrados 

no período de guerra, o Estado amplia ainda mais suas funções e campos 

de ação (DALLARI, 2002: 237). 

Desse modo, o Estado não se limita a polícia e à administração da 

justiça, ele financia a economia. Essa participação acabou por se revelar 

altamente benéfica para os detentores do capital e dirigentes de empresas, 

pois o Estado passou a ser um grande financiador e um dos principais 

consumidores, associando-se com freqüência aos maiores e mais custosos 

empreendimentos. 

A conseqüência disso tudo é que se pode considerar definitivo um 

novo intervencionismo estatal na vida social. No qual se busca o 

desaparecimento dos limites entre o público e o privado, e o Estado, antigo 

mal necessário de acordo com a teoria hobbesiana, passou à condição de 

financiador, sócio e consumidor altamente apreciado, tendo cada vez mais 

estimulada sua atitude intervencionista, justamente pelos grupos que mais 

se opunham à intervenção no passado. 

1.2 - O Estado e a teoria marxista 

O Estado parece deter a chave para o desenvolvimento econômico, 

para a segurança social, para a liberdade individual e, através da 

“sofisticação” crescente das armas, para a própria vida e morte. 

Compreender o Estado no contexto de sistemas econômicos globais é 

compreender a dinâmica fundamental de uma sociedade.  

O objetivo geral de apresentar uma discussão de Estado, no interior 

das visões baseadas numa perspectiva de classes limita, automaticamente, 

os autores escolhidos para uma análise sobre o tema. Porém, 

considerando que a ciência não é uma construção neutra, pois a mesma se 
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consubstancia também a partir e através de paradigmas – fez-se 

necessária a utilização dessa delimitação, pois busca deixar clara a noção 

de Estado aqui adotada. 

No materialismo histórico, a formação do Estado é vinculada ao 

desenvolvimento das forças produtivas, por serem estas que tornam 

possível a consolidação do excedente, cuja conseqüência evidente é o 

surgimento da estratificação social. 

Nesse sentido, o Estado teve uma origem violenta, uma vez que o 

seu aparecimento resultou da ação empreendida pelas classes 

economicamente dominantes no sentido de criar meios que lhes 

permitissem pela força, quando necessário, vencer a resistência dos 

indivíduos a elas submetidos. 

Karl Marx e Friedrich Engels definem o Estado, como órgão de 

comando e integração da sociedade, como um aparelho coercitivo, 

destinado a garantir a preservação das relações de produção que servem 

de fundamento ao poder econômico e social das classes mais fortes da 

sociedade. Segundo eles, seria impossível a preservação da ordem social, 

numa sociedade dividida em classes, se não houvesse um poder que, 

respaldado na existência de órgãos de caráter repressivo e ideológico, 

evitasse a sua auto-destruição. Este poder, corporificado nos organismos 

de Estado, só poderia emanar das classes possuidoras. Não pode, 

portanto, ter como alvo o interesse geral, e sim, sobretudo, os interesses 

particulares da minoria exploradora (MARX, s/d)7. 

De outro modo, em uma sociedade dividida em classes, “impõe-se” a 

necessidade de um poder que, colocado aparentemente acima dela, deve 

limitar o conflito, mantê-lo nos limites da “ordem”. Este poder é o Estado. 

Daí se conclui que o Estado nasce como a classe dominante no poder. Ou 

seja, a finalidade do Estado não pode senão estar subordinada à 

                                                 

7 MARX, Karl. Prefácio à “Contribuição à crítica da Economia política”. In. 
_________ e ENGELS, F. TEXTOS: 3. São Paulo: Alfa-ômega, 1980. 
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necessidade de garantir a apropriação, por uma parcela da sociedade, da 

riqueza social e, sendo fruto de uma necessidade histórica – a de garantir 

a integração social nas sociedades divididas em classes – nem sempre 

existiu, e, como a realidade é dinâmica, não existirá eternamente. 

É de fundamental importância que, a teoria materialista da história 

rejeita, toda análise que tenda a colocar a questão do Estado em termos de 

dever ser, pois tal enfoque pressupõe que seus fins possam ser definidos 

aprioristicamente de forma subjetiva e voluntarista, como se os fenômenos 

sociais pudessem ser analisados a partir de categorias exteriores à 

experiência social que as criou. Assim é colocado por Marx: 

[...] na produção social de sua vida, os homens entram em 
relações determinadas, necessárias e independentes de 
sua vontade, relações de produção que correspondem a 
um grau determinado de desenvolvimento de suas forças 
produtivas materiais. A soma total dessas relações de 
produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a 
base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica 
e política e à qual correspondem formas definidas de 
consciência social. O modo de produção da vida material 
condiciona, de forma geral, o processo de vida social, 
político e intelectual. Não é a consciência dos homens que 
determina sua forma de ser, mas ao contrário, é a sua 
forma de ser social que determina sua consciência (MARX, 
1980: 301). 

Desta forma, Marx coloca o Estado em seu contexto histórico e o 

submete a uma concepção materialista da história. Não é o Estado que 

molda a sociedade mas, a sociedade que molda o Estado. A sociedade, 

por sua vez, se molda pelo modo dominante de produção inerentes a esse 

modo. O que resulta outra dedução, o Estado, emergindo das relações de 

produção, não representa o bem-comum, mas é a expressão política da 

estrutura de classe inerente à produção. 

Nesse sentido, de acordo com as posições marxianas, o Estado é 

um instrumento essencial de dominação de classes na sociedade 

capitalista. Ele não está acima dos conflitos de classes, mas 

profundamente envolvido neles. Sua intervenção no conflito é vital e se 

condiciona ao caráter essencial do Estado como meio de dominação de 
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classe.  

De acordo com Miliband: 

Pode haver ocasiões e assuntos onde os interesses 
de todas as classes possam coincidir. Mas na maior parte 
das vezes e em essência, esses interesses estão 
fundamental e irrevogavelmente em divergência, de modo 
que o Estado não pode ser seu curador comum; a idéia de 
que tal possa acontecer faz parte do véu ideológico que 
uma classe dominante lança sobre a realidade da 
dominação de classe, a fim de legitimar essa dominação 
aos próprios olhos e também perante as classes 
subordinadas (MILIBAND apud CARNOY: 2003, 67). 

Isto se daria, porque o Estado tem suas origens na necessidade de 

controlar os conflitos sociais entre os diferentes interesses econômicos. 

Esse controle é realizado pela classe economicamente mais poderosa na 

sociedade. O Estado capitalista é uma resposta à necessidade de mediar o 

conflito de classes e manter a “ordem”, uma ordem que reproduz o domínio 

econômico da classe dominante. 

O Estado é poder surgido da e na sociedade, mas colocado acima 

dela e cada vez mais se alienando dela. Como um ente externo e inumano, 

que age independente das vontades sociais. Desta forma, pode ser 

confundido como mediador de conflitos e assim, concretizar a dominação 

de classe. 

Assim, fica explícito em Engels (2007):  

Na medida em que o Estado surgiu da necessidade de 
conter os antagonismos de classe, mas também apareceu 
no interior dos conflitos entre elas, torna-se geralmente um 
Estado em que predomina a classe mais poderosa, a 
classe econômica mais dominante, a classe que, por seu 
intermédio, também se converte na classe politicamente 
dominante e adquire novos meios para repressão e 
exploração da classe oprimida. O Estado antigo era acima 
de tudo, o Estado dos proprietários de escravos para 
manter subjugados a estes, como o Estado feudal era o 
órgão da nobreza para dominar os camponeses e os 
servos, e o moderno Estado representativo é o instrumento 
de que se serve o capital para explorar o trabalho 
assalariado (ENGELS: 2007). 

A noção de Estado como aparelho repressivo da classe dominante é 
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uma marca característica da teoria elaborada por Marx e Engels. Na 

medida em que se avança até as contribuições de Lênin a essa análise, 

verifica-se que ele percebeu que era essa a função primordial do Estado 

burguês: a legitimação do poder, da repressão, para reforçar a reprodução 

da estrutura e das relações de classe. Mesmo o sistema jurídico é um 

instrumento de repressão e controle, na medida em que estabelece as 

regras de comportamento e as reforça para se ajustarem aos valores e 

normas burguesas. (LENIN, 2007) 

Quanto aos funcionários do Estado, Marx acreditava que as pessoas 

que estão nos mais altos postos dos ramos executivo, legislativo, judiciário 

e repressivo – tendem a pertencer à mesma classe ou classes que 

dominam a sociedade civil. Mesmo quando são membros que não estão 

diretamente ligados pela origem social à classe dominante, são recrutados 

por sua educação e suas relações passam a se comportar como se 

pertencessem a essa classe por nascimento. Porém, na medida em que a 

classe dominante não é monolítica8, indivíduos particulares não podem 

simplesmente usar o Estado como seu instrumento, mesmo onde o pessoal 

do Estado provém da classe dominante (CARNOY, 2003: 72). 

1.3 - Considerações a respeito da dominação de classe 

Os defensores do neoliberalismo argumentam, segundo Miliband 

(1982) que o tipo de poder econômico encontrado na sociedade capitalista 

é tão difuso, fragmentado, competitivo e tão sujeito a uma multiplicidade de 

provas e contraprovas que tornavam impossível a sua posição hegemônica 

vis-à-vis o Estado ou a sociedade (MILIBAND, 1982: 36). 

A lógica que condiciona a formação de características comuns na 

classe dos capitalistas é mesma que faz agir, do mesmo modo, o 

                                                 

8 Não é monolítica, uma vez que a classe capitalista provém de instancias 
distintas da produção e reprodução do capital, tais como: do financeiro, da setor agrícola, 
comercial etc. Com os quais, os interesses, em determinadas circunstâncias, podem ser 
pontualmente divergentes. Daí o Estado ser o local e o instrumento de unificação de toda 
a classe dominante, e não de parcela dela. 
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empresário proprietário dos velhos tempos, e o administrador moderno, por 

mais brilhante e resplandecente que seja, deve submeter-se também às 

necessidades imperativas inerentes ao sistema do qual é simultaneamente 

dono e servo. A primeira e mais importante de tais necessidades é a de 

que ele obtenha os lucros <<máximos possíveis>>. Quaisquer que sejam 

suas motivações e seus objetivos, eles só poderão ser atingidos à base de 

seu sucesso no que se refere àquele aspecto (MILIBAND, 1982: 49). 

Com relação ao administrador e o dono da empresa ou negócio, 

afirma Miliband (1982) que, em qualquer sentido realmente sério, não é 

verdade que a função administrativa aliena aqueles que a desempenha em 

relação àqueles em cujo nome é exercida; as diferenças de objetivo e 

motivação que possam existir entre eles são obscurecidas por uma 

comunidade básica de interesses (MILIBAND, 1982: 51). 

Para este autor, a origem do administrativismo está no fato de que, 

os elementos mais importantes da propriedade capitalista cresceram 

demasiado para, ao mesmo tempo, permanecerem totalmente e serem 

controlados eficientemente pelos empresários proprietários (MILIBAND, 

1982: 54). 

Ainda observando sobre o comportamento de classe, Miliband (1982) 

afirma que, a cima de todas as diferenças  e discordâncias, os homens que 

possuem riqueza e propriedades estiveram sempre fundamentalmente 

unidos, em defesa da ordem social que lhes concedia seus privilégios. 

Com relação ao diversos grupos de interesse que formam a classes 

dos capitalistas, afirma Miliband (1982): 

[...] existe realmente uma pluralidade de elites econômicas 
nas sociedades capitalistas avançadas e que, apesar das 
tendências à integração, tais elites constituem grupos e 
interesses distintos, cuja competição afeta 
consideravelmente o processo político. Esse <<pluralismo 
de elites>> não impede, porém, as distintas elites da 
sociedade capitalista de constituir uma classe econômica 
dominante, caracterizada por um elevado grão de coesão e 
solidariedade, com interesses e objetivos comuns que 
transcendem bastante suas diferenças específicas e suas 
discordâncias (MILIBAND, 1982: 66). 
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Segundo Miliband (1982), a aceitação de uma separação absoluta 

entre os setores políticos e administrativos representou sempre mais do 

que uma simples ficção jurídica, cujas conseqüências ideológicas não são 

insignificantes (MILIBAND, 1982). Assim como o judiciário é parte 

integrante do sistema estatal, que afeta, às vezes profundamente, o 

exercício do poder estatal.  

Por outro lado, a noção de que os empresários não estão 

diretamente envolvidos no governo e na administração (e ainda nas 

assembléias legislativas) é obviamente falsa. Eles estão envolvidos e tanto 

mais diretamente à proporção que o Estado passa mais a ocupar-se com a 

vida econômica; sempre que o Estado <<intervém>>, verificar-se-á que os 

homens de negócios, em uma posição excepcionalmente forte se 

comparada com outros grupos econômicos, influenciam e até mesmo 

determinam a natureza daquela intervenção (MILIBAND, 1982: 78). 

Criticando os que defendem o Estado como um ente neutro, afirma 

Miliband (1982):  

O modelo é monotonamente semelhante em todos os 
países capitalistas e se aplica não só às elites 
administrativas, militar e judiciária, que estão isentas do 
sufrágio universal e da competição política, mas também 
àquelas políticas e eletivas, que não o estão. Por toda 
parte e em todos os seus elementos, o sistema estatal 
manteve, do ponto de vista social, um caráter 
acentuadamente de classe média e alta, com um elemento 
aristocrático em lenta redução numa das extremidades, e 
na outra um elemento de classe operária e classe média 
baixa em lenta expansão (MILIBAND, 1982: 79/80).  

Além de que, o fato de que as crianças cujos pais pertencem às 

classes média e alta possuem uma chance muito maior de acesso, para o 

tipo de educação e treinamento exigidos para galgar até as posições de 

elite dentro do sistema estatal do que outras crianças. As oportunidades 

enormemente desiguais na educação também se refletem no recrutamento 

para o serviço estatal, uma vez que as qualificações que só podem ser 

obtidas em instituições de ensino superior constituem condição sine qua 

non para o ingresso naquele serviço (MILIBAND, 1982: 80). 
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Ainda, seguindo este ponto de vista, segue Miliband (1982): 

O que os fatos sugerem de maneira conclusiva é que, em 
termos de origem social, educação e situação de classe, os 
homens que ocuparam todos os postos de comando dentro 
do sistema estatal provêm, em grande medida e em muitos 
casos em sua maioria esmagadora, do mundo de negócios 
e da propriedade, ou das classes médias profissionais. 
Aqui, como em qualquer outra esfera, os homens e as 
mulheres nascidos nas classes subordinadas e que 
formam, é claro, a imensa maioria da população têm sido 
tratados muito pobremente – não só, é bom salientar, 
naqueles setores do sistema estatal, tais como 
administração, forças armadas e judiciário, que dependem 
de nomeação, mas também naqueles que estão sujeitos ou 
que parecem sujeitos aos caprichos do sufrágio universal e 
aos azares da política competitiva (MILIBAND, 1982: 87). 

Diante disto, podemos considerar que a classe capitalista domina o 

Estado através do seu poder econômico global. Através do seu controle 

dos meios de produção, torna-se também a classe econômica dominante. 

O que a torna capaz de influenciar as medidas estatais de maneira que 

nenhum outro grupo, na sociedade capitalista, pode desenvolver, quer 

financeira ou politicamente. 

Para Marx, o Estado é um instrumento da classe dominante porque, 

dada a sua inserção no modo capitalista de produção, não poderia ser 

diferente. Já que a natureza do Estado é determinada pela natureza e 

pelas exigências do modo de produção, uma vez que foi essa a relação 

que o engendrou. Porém, embora seja o Estado de classe, deve, 

potencialmente, ter um alto grau de autonomia e independência se vai agir 

como Estado de classe.  

O Estado surge e expressa uma real necessidade global de 

organização da sociedade – uma necessidade que existe, não importando 

qual seja a estrutura de classe específica. No entanto, enquanto houver 

uma classe dominante nas relações sócio-econômicas, ela vai utilizar essa 

necessidade para moldar e controlar o Estado dentro de suas próprias 

linhas de classe. 

Em suma, tanto para Marx quanto para Lênin, o Estado representa 

os interesses de uma classe específica, mesmo quando ele se 
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posiciona acima dos antagonismos de classe; e o principal meio pelo qual 

o condiciona é o poder coercitivo institucionalizado. Embora a democracia 

no sistema capitalista pareça permitir a participação e, até mesmo, o 

controle das instituições políticas (e econômicas), inclusive pela classe 

trabalhadora (se ela opta por exercer esse poder político) e, portanto, 

pareça produzir um aparelho de Estado com o resultado da reconciliação 

de classes. Lênin defende que o Estado não poderia nem surgir nem 

manter-se, se fosse possível reconciliar as classes – o Estado é um órgão 

de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe por outra; é 

a criação da ordem que legaliza e perpetua essa opressão, ao mesmo 

tempo em que busca moderar os conflitos entre as classes Lênin vai além, 

considerando o aparelho de Estado como um produto e manifestação da 

irreconciliabilidade dos antagonismo de classe (LÊNIN, 2007). 

Outro grande nome no desenvolvimento da teoria marxista do Estado 

é Antônio Gramsci. Para ele, o Estado representa um todo complexo de 

atividades práticas e teóricas com o qual a classe dominante não somente 

justifica e mantém seu domínio, mas procura conquistar o consentimento 

ativo daqueles sobre os quais exerce sua dominação (PORTELLI, 1977: 

31). 

É na relação entre dominação e convencimento que a teoria 

gramsciana mais se caracterizou. Nesse sentido, a concretização do 

conceito de hegemonia é uma marca em seu cabedal teórico. Para ele a 

hegemonia representa uma ordem na qual um certo modo de vida e de 

pensamento é dominante, na qual um conceito de realidade é difundido por 

toda a sociedade, em todas as suas manifestações institucionais e 

privadas, estendendo sua influência a todos os gostos, comportamentos 

morais, costumes, princípios políticos e religiosos, e todas as relações 

sociais, particularmente em suas conotações morais e intelectuais.  

A hegemonia pode ser definida como a capacidade de uma 
classe – aliada a outras classes ou frações destas – 
conquistar, manter e ampliar sua esfera de liderança sobre 
a sociedade como um todo e “ativamente ajustar a vida 
econômica social e cultural; as instituições educacionais, 
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religiosas e outras ao seu domínio (COUTINHO, 1999: 90). 

O conceito de hegemonia compreende dois momentos: o da direção 

social com a formação da vontade coletiva e; o da dominação, (relativa à 

conquista do poder de Estado), em virtude dos quais, a classe dominante, 

ou aspirante ao domínio, consegue ser aceita como guia legítimo, 

constituindo-se em classe dirigente e obtém o consenso da maioria da 

população diante das metas impostas à vida social e política de um país, 

assumindo assim, seu papel de dominação (PORTELLI, 1977). 

Concordando com Portelli, Almeida (2003), diz-nos o seguinte: 

[...] a hegemonia é uma combinação de liderança (ou 
direção moral, política e intelectual) com dominação. É 
exercida através do consentimento e da força, da 
imposição e da concessão, de e entre classes e blocos de 
classes e frações de classe. Esta pode se dar de forma 
ativa, como vontade coletiva, ou se manifestar de forma 
passiva, através de um apoio disperso ao grupo 
dirigente/dominante.  
[...] 
Portanto, hegemonia não é sinônimo de dominação, pois 
pressupõe também o elemento da direção política. Mas 
também não é somente o convencimento através de idéias 
e muito menos se dá exclusivamente através da sociedade 
civil e da imprensa/mídia. Neste sentido, o Bloco Histórico 
não deve ser entendido apenas como uma aliança social 
(de classes, frações de classes e outros grupos sociais) ou 
política (de partidos ou outros grupos políticos), mas como 
um bloco social e político no exercício do poder de estado 
e também predominante na sociedade civil e na economia, 
pois, como ressalta Gramsci: “O fato da hegemonia 
pressupõe indubitavelmente que se deva levar em conta os 
interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a 
hegemonia será exercida; que se forme um certo equilíbrio 
de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça 
sacrifícios de ordem econômico-corporativa (ALMEIDA, 
2003: 2-3). 

1.4 - O Estado em Poulantzas 

Nicos Poulantzas (1984) elabora um conceito de Estado como, ao 

mesmo tempo, produto e modelador das relações objetivas de classe. No 

qual, o papel dos aparelhos de Estado é manter a unidade e a coesão de 

uma formação social, concentrando e sancionando a dominação de 

classes, e, assim, reproduzindo as relações sociais, isto é, as relações de 
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classe. 

[...] este Estado se apresenta constantemente como a 
unidade propriamente política de uma luta econômica que 
manifesta, em sua natureza, este isolamento. Ele aparece 
como representativo do “interesse geral” de interesses 
econômicos concorrências e divergentes que ocultam aos 
agentes, tal como estes vivem, seu caráter de classe. Por 
via de conseqüência direta e através de todo um 
funcionamento complexo do ideológico, o Estado capitalista 
oculta, sistematicamente, no nível de suas instituições 
políticas, seu caráter político de classe. Este Estado se 
apresenta como encarnação da vontade popular do povo-
nação. É institucionalmente fixado como conjunto de 
“cidadãos”, “indivíduos” cuja unidade o Estado representa, 
e tem, precisamente, como substrato real este efeito de 
isolamento que as relações sociais e econômicas do MPC9 
manifestam. 
[...] 
O Estado representa a unidade de isolamento, que é em 
grande parte – pois o ideológico ai representa um papel – 
seu próprio efeito dupla função – isola e representa a 
unidade, que se reflete nas contradições internas da 
estrutura do Estado. Estas revestem a forma de existência 
de contradições entre o privado e o público, entre os 
indivíduos-pessoas políticas e as instituições 
representativas da unidade do povo-nação, e até o direito 
privado e o direito público, entre as liberdades políticas e o 
interesse geral etc. (POULANTZAS, 1984: 52-53). 

Para Poulantzas (1984) não é a hierarquia que cria as classes, mas 

as classes sociais que produzem a configuração particular de poder no 

aparelho do Estado. Ao mesmo tempo, o aparelho de Estado está 

inerentemente marcado pela luta de classes, nesse sentido, luta de classes 

e aparelho do Estado não podem ser separados. Isto se dá, por que, 

historicamente, a ideologia capitalista promoveu o conceito de democracia, 

na esfera política, como uma condição suficiente para uma sociedade 

democrática de massa. Isto desviou a atenção das lutas de classes, 

inerentes na sociedade capitalista; a democracia política deslocou a luta da 

esfera econômica para a cabine eleitoral. Na arena política, incluindo o 

aparelho jurídico, todos os membros da sociedade são iguais. A 

desigualdade das relações econômicas é, dessa forma, degradada, na 

                                                 

9 MPC – Modo de Produção Capitalista. 



 

 36

sociedade capitalista, em favor da igualdade na vida política (CARNOY, 

2004). 

Por outro lado, Miliband (1982) coloca que não existe uma igualdade 

política, a não ser em termos formais, pois, é impossível nas condições do 

capitalismo avançado. A vida econômica não pode ser separada da vida 

política. O poder econômico desigual, na escala e do tipo encontrado nas 

sociedades capitalistas avançadas, inerentemente produz a desigualdade 

política, dentro de uma escala mais ou menos comensurável, não importa o 

que possa dizer uma Constituição (MILIBAND, 1982: 321). 

Poulantzas (1977) afirma que o próprio Estado tem, com relação ao 

bloco no poder, um papel de organização, unificando-o e instaurando seu 

interesse político geral face às lutas das classes dominadas: papel de 

unificação-representação do Estado com relação à própria classe 

dominante, que apela diretamente para ideologia dominante. Enfim, a 

ideologia dominante, na forma de inculcação, se reveste no interior do 

Estado, constituindo uma relação indispensável para unificar as pessoas 

nos diversos aparelhos de Estado e fazê-lo funcionar “a serviço” das 

classes dominantes (POULANTZAS, 1977: 14). 

No Modo de Produção Capitalista (MPC), no que diz respeito ao 

Estado e a economia existe uma especificidade característica de uma 

separação relativa – separação na relação de posse, dos trabalhadores 

diretos de seus objetos e meios de trabalho, e ligada, assim, à 

especificidade da constituição das classes. 

É notadamente a separação imposta pelo Modo de Produção 

Capitalista, que busca diferenciar o espaço da política, do espaço da 

economia, que marca os limites estruturais da ação do Estado na economia 

e de seu papel de regulador, inclusive na fase atual do capitalismo. 

Aliado a estes processos, o Estado no capitalismo deve deter 

sempre uma autonomia relativa com relação a esta ou aquela fração do 

bloco no poder (inclusive com relação a este ou aquele grupo do próprio 
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capital monopolista) para assumir seu papel de organizador político do 

interesse geral da classe dominante, sob a hegemonia de uma destas 

frações. As formas atuais do processo de monopolização e a hegemonia 

particular do capital monopolista sobre o conjunto da classe dominante 

impõe, hoje, uma restrição considerável dos limites de autonomia relativa 

do Estado com relação ao capital monopolista e do campo de compromisso 

deste com as outras frações de classes (POULANTZAS, 1977: 21). 

Por outro lado, é um traço próprio das teorias neoliberais dotarem as 

instituições de poder próprio, quando na verdade, o Estado não possui 

poder, já que só se pode entender por poder de Estado o poder de certas 

classes e frações, a cujos interesses corresponde também o Estado.  

A este respeito, diz-nos Poulantzas (1977): 

[...] o Estado é a condensação material de uma relação: o 
que significa dizer, voltando ao nosso problema inicial, que 
sua autonomia relativa e seu papel no estabelecimento do 
interesse geral da classe dominante sob a hegemonia de 
uma fração (atualmente o capital monopolista), em suma a 
política do Estado, não podem ser reduzidos a seu poder 
próprio ou a sua vontade racionalizante (POULANTZAS, 
1977: 23). 

Com relação às classes dominadas, os aparelhos de Estado 

consagram e reproduzem a dominação de classe exercendo a repressão, a 

violência física, mas organizam igualmente a hegemonia de classe fazendo 

funcionar um certo jogo, que pode variar, de compromissos provisórios 

entre o bloco no poder e certas parcelas das classes dominadas, 

instaurando, desta forma, um consenso ideológico com relação ao poder 

político  das classes dominantes. 

O que podemos concluir desta análise, é que o Estado concentra, 

em seu seio, e de modo específico, não apenas o equilíbrio entre frações 

do bloco no poder, mais igualmente a relação de força entre este e as 

classes dominadas.  

Quanto aos servidores do Estado, detém, eles mesmos, um lugar de 

classe (não se trata de um grupo social ao lado ou abaixo das classes), é 
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que eles mesmos são, a este respeito, divididos. Assim, verifica Poulantzas 

(1977): 

[...] a ideologia dominante que, o Estado reproduz e 
inculca, tem igualmente por função, sob uma forma 
específica, constituir o cimento interno dos aparelhos de 
Estado e a unidade de seu pessoal: pessoal que [...] em 
função do papel geral de organização e representação do 
Estado, faz parte, em seu conjunto (e não apenas o 
pessoal dos aparelhos ideológicos), dos “intelectuais” em 
sentido amplo. Esta ideológia, cimento interno do pessoal 
de Estado, é precisamente a do Estado neutro, 
representante do interesse e da vontade geral, arbítrio 
entre as classes em luta: a administração e a justiça acima 
das classes, o exército pilar da “nação”, a polícia garantia 
da “ordem” republicana e das “liberdades” dos “cidadãos”, a 
administração motor da “eficácia” e do “bem-estar” geral 
etc. A crise ideológica que, em suas relações com a crise 
política, levanta o véu da natureza real do Estado, 
repercute desta forma no seio do pessoal do Estado 
(POULANTZAS, 1977: 30/31). 

As frações atuais que comandam o bloco no poder do Estado 

utilizam-se de algumas funções, tais como: a desvalorização de algumas 

partes do capital, reestruturações industriais para elevar a taxa de mais-

valia relativa, papel acrescido em prol da concentração do capital. Ajuda 

seletiva a certos capitais, lugar decisivo do Estado nacional no processo de 

internacionalização do capital. Funções acentuadas, precisamente, no 

contexto da crise econômica, jogam em favor dos interesses “econômicos-

corporativos” estritos de certas frações às expensas de outras, 

representando assim, contra-tendências à baixa tendencial da taxa de 

lucro, colocando, dessa maneira, permanentemente,  em questão o papel 

organizador do Estado no estabelecimento do interesse  

político geral do bloco no poder (POULANTZAS, 1977: 35). 

Por fim, para o autor, os aparelhos ideológicos que mantém um 

caráter jurídico privado (mas estão estreitamente ligados ao Estado), tais 

como a igreja, meios de comunicação (estatais e privados), instituições 

culturais (estatais e privadas) funcionam como propagadores e 

legitimadores das relações de produção intrínsecas ao capitalismo.  

Por outro lado, várias contingências estruturais e superestruturais vêm 
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se reforçando com as novas circunstâncias históricas criadas a partir da 

década de 70 do século XX. Com a crise e quebra do padrão de acumulação 

capitalista então vigente, com o desenvolvimento de políticas neoliberais e 

com o desmanche do Estado de bem estar social (onde foi efetivado) e com 

a quebra de uma série de conquistas em Estados, como o brasileiro, que 

nunca chegaram àquele estágio. Além disso, o crescente enfraquecimento do 

poder dos Estados nacionais a partir da globalização imperialista, a perda de 

forças ou moderação política (em muitos países) por parte dos atores do 

campo popular, como os sindicatos e os partidos de caráter "socialistas" e 

"comunistas". (ALMEIDA, 2003: 05). Cenário que aponta um estado de 

mudanças e incertezas, às quais estimulam a reflexão de com a onda 

neoliberal vem avançando sobre o mundo. 

Um dos instrumentos utilizados pelos diversos governos que vem 

implantando em seus países, projetos e programas neoliberais é a 

readequação de seus marcos legais (regulação), para atender aos interesses 

do capital. Por se tratar, de um conceito fundamental à compreensão da ação 

e eficácia da Anatel foi o capítulo que se segue tratará especificamente deste 

tema. 
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CAPÍTULO II 

2 – REGULAÇÃO 

 

2.1 – Origem do termo 

Os estudos sobre regulação têm sua origem numa crítica rígida e 

radical ao programa neoclássico, que postula o caráter autoregulador das 

economias de mercado (AGLIETA, 1976: 2-3) e coloca uma visão 

equivocada sobre os desequilíbrios e contradições que marcaram o fim dos 

anos trinta e que não conseguem enxergar, naquele fato, uma crise do 

sistema regulatório. Isto porque, “[...] a noção de regulação permite 

estudar, precisamente, a dinâmica contraditória de transformação e de 

permanência de um modo de produção, e quais fatores influem em sua 

conjunção e periodicidade” (BOYER, 1996: 17). 

Para Boyer (1996), a regulação funcionaria como a conjunção de 

mecanismos que promovem a reprodução geral de um modo de vida, tendo 

em vista as estruturas econômicas e as formas sociais vigentes, e ainda 

como intervenção ativa e consciente do Estado ou de outras organizações 

coletivas. Como exemplo macroeconômico, temos a política keynesiana de 

estabilização aplicada a partir da década 1930 nos EUA e, a nível setorial, 

a multiplicação das regulamentações. Porém, para fins deste estudo, 

trataremos os termos regulação e regulamentação como equivalentes. 

A discussão será aqui desenvolvida tendo como preocupação central 

a questão da regulação e desregulação do mercado como uma instância 

social, vale dizer, integrada e condicionada pelos processos de natureza 

histórica e política que afetam o conjunto da sociedade. Ou melhor, 

verificar como se relaciona Estado e mercado. 

O final do século XX talvez venha a ser conhecido como a era da 
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desregulamentação ou da liberalização, em função da retórica agressiva 

adotada não só na imprensa e nos meios políticos, como também pelos 

mais proeminentes intelectuais do neoliberalismo, em favor da redução no 

alcance e volume dos controles econômicos à disposição do Estado, tanto 

no âmbito de suas economias nacionais, quanto no comércio internacional. 

Caminhando nessa direção, é a partir da teoria do bem estar social10 

que se tornou efetivamente possível para a teoria econômica tratar, de uma 

maneira formalizada, a intervenção do Estado na economia, uma vez que a 

própria análise econômica é fundada, a partir do surgimento de “A Riqueza 

das Nações” de Adam Smith, onde é negada a necessidade desta 

intervenção. Uma das principais preocupações de Smith, além das causas 

do crescimento econômico, era demonstrar que a busca do interesse 

individual através da atividade econômica, produziria o aumento da troca 

de bens e, consequentemente, conduziria ao bem comum. Obviamente, a 

atividade regulatória do Estado, ao estabelecer preços, quantidades, 

padrões de qualidade ou metas de investimento seria um exemplo típico de 

uma interferência inútil ou nociva na busca do bem comum, segundo Smith. 

Assim, definido o ambiente histórico, é importante perceber o 

processo regulatório como resultado da interação estratégica dos vários 

agentes, na forma de grupos de pressão da sociedade e do Estado. 

Também este último, um agente dotado de agenda e objetivos próprios, 

compondo e desfazendo alianças com os demais agentes da sociedade, na 

medida de sua capacitação institucional e de seu posicionamento 

ideológico. 

2.2 - Desregulamentação ou re-regulamentação? 

                                                 

10 A teoria do bem-estar social, também conhecida como a do capitalismo 

organizado, preconiza a idéia-mestra de que o capitalismo pode ser influenciado e até 

guiado pelas forças conscientes da sociedade, por meio de planejamento estatal e de 

políticas redistributivas e assistencialistas (VIDAL, 2006: 77). 
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Freqüentemente, as privatizações vêm sendo justificadas como uma 

forma de se incentivar a eficiência das empresas. As restruturações que 

vêm sendo realizadas nos setores de infra-estrutura de diversos países 

envolvem novas regulamentações (re-regulamentação), privatização e 

introdução de maior grau de competição (liberalização) em algumas de 

suas atividades. Entretanto, a idéia comumente veiculada de que a 

privatização, por si só, leva à eficiência das empresas, tem sido alvo de 

muitas críticas e desprovida de embasamento empírico e científico. As 

privatizações, juntamente com mecanismos de regulamentação e o grau de 

competição dos mercados são combinações possíveis para se organizar 

uma atividade econômica visando determinados objetivos. O principal 

deles é manter a ordem capitalista a partir de pressupostos neoliberais. 

A regulamentação possui uma dimensão considerável, uma vez que 

engloba o controle de custos e preços, a qualidade do produto, o controle 

ambiental, a estrutura de mercado, o acesso às informações, a conduta e a 

eficiência empresarial. Entretanto, os instrumentos regulatórios possuem 

pontos vulneráveis, sobretudo quando tomados individualmente. A idéia de 

que as forças de mercado por si só regulam as atividades econômicas 

nunca foi uma verdade absoluta. A história não tem deixado de mostrar 

esse resultado. Em suma, regulamentação e privatização são poderosos 

instrumentos de política, podendo ser usados de diferentes formas para 

atingir objetivos econômicos. Porém, com relação à sociedade como um 

todo, incita a competitividade, o individualismo, o consumismo – que se 

traduzem na ação prática do que pregam os adeptos do neoliberalismo. 

O mercado internacional, nas duas últimas décadas, foi tomado pela 

onda da desregulamentação, mas o que se tem verificado é que a idéia de 

desregulamentação possui uma conotação diferente daquela tradicional, 

pois mascara as especificidades das políticas industriais e regulatórias de 

cada país.  

O termo desregulamentação tem sido amplamente utilizado para 

descrever a idéia de mercado livre, a diminuição do papel do Estado na 
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economia e, portanto, as privatizações. Além disso, o que se verifica na 

maioria dos países de industrialização avançada é uma reforma 

regulatória, servindo como suporte ao estímulo de mais competição no 

mercado e às privatizações (VINHAES, 2000). Por isso, o  termo 

desregulamentação é impróprio e designa uma variedade de coisas, como 

a redução às barreiras para entrada de empresas em uma dada atividade 

econômica controlada por lei, liberdade de preços, aberturas as 

importações, redução de impostos etc. O que tem ocorrido nas economias 

é uma nova regulamentação, ou seja,  re-regulamentação. 

2.3 - Regulação e regulamentação 

O termo “regular” vem sendo amplamente utilizado, principalmente a 

partir dos anos 80, com o movimento de reestruturação e mudança da 

economia mundial. Entretanto, a regulação que vem sendo tratada sob o 

enfoque da intervenção do Estado em determinados setores da economia, 

especificamente nos setores de infra-estrutura, está associada, 

basicamente, com os autores de influência norte-americana, que têm 

usado o termo regulação com sentidos ambíguos. Na verdade, a regulação 

tratada por estes autores não possui significado tão abrangente que 

envolveriam elementos associados à intervenção de outros agentes  na 

sociedade, como é tratado pela Escola de Regulação Francesa11.  

Tem-se, por um lado, a influência da “Teoria da Regulação” como 

uma alternativa para explicar as crises do capitalismo norte-americano dos 

anos 7012. Segundo Boyer (1990:46), a regulação apresenta um sentido 

                                                 

11 Na França e na Europa como um todo, o termo regulação está associado à 
normatização da sociedade influenciada pelo mercado, pelo Estado e pela comunidade. 
E não apenas, como no caso americano, de políticas estatais no setor econômico. Este 
conceito, desenvolvido pela Escola da Regulação francesa, releva que a trama de 
instituições que favorecem a congruência dos comportamentos individuais e coletivos e 
medeiam os conflitos sociais chega a produzir as condições para a estabilização (sempre 
temporária e dinâmica, ainda que prolongada) de um dado regime de acumulação 
(BOYER, 1996; AGLIETA, 1976) 

12 Os franceses Robert Boyer e Michel Aglietta foram os pioneiros neste trabalho 
e ficaram conhecidos como os autores regulacionistas, ver AGLIETA (1976) e BOYER 
(1996). 
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mais abrangente do que a simples intervenção do Estado ou de outras 

organizações coletivas na atividade econômica. 

Segundo VINHAES (2000), são cinco os mecanismos que regulam a 

atividade econômica, garantem o regime de acumulação e caracterizam um 

modo de desenvolvimento da economia: 

1 A forma de configuração de uma relação salarial; 

2 A forma de gestão da moeda; 

3 As estruturas das organizações do mercado ou as formas de 

concorrência inter-capitalista; 

4 O modo de inserção na economia mundial e; 

5 A forma de intervenção do Estado, enquanto regulador e 

estimulador das atividades econômicas.  

Nesse sentido, segundo Aglieta (1979) e Boyer (1990), a presença 

do Estado na economia é apenas um dos fatores que regulam a atividade 

econômica, sendo que esta ação estatal, que se dá através de normas e de 

regras na regulação setorial, deve ser chamada de regulamentação.  

Para Mitinick (1989)13, uma definição adequada de um conceito de 

regulação seria: “A regulação é a política administrativa pública de uma 

atividade privada14, com respeito a uma regra prescrita no interesse 

público” (Op. Cit:26). Assim, como o processo de regulação tem um caráter 

dinâmico, sendo um processo e não meramente um resultado, uma 

definição melhor seria: “A regulação é um processo que consiste na 

restrição intencional da escolha de atividades de um sujeito e provém de 

                                                 

13 A regulação consiste na restrição intencional da atividade econômica de uma 
companhia, por uma entidade externa não envolvida diretamente na atividade desse 
regulado. 
14 Pode ocorrer também regulação intra-governamental, no sentido dos estatutos e 
normas que regem ao Estado como um todo. Para um aprofundamento maior, ver 
Mitinick, 1989. 
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uma entidade que não é parte direta, nem está estabelecida na atividade 

em questão”15 (Op. Cit.: 29). E ainda o termo regular tem os seguintes 

significados: 

A - Dirigir de conformidade com as leis, com as regras estabelecidas; 

B - Estabelecer  regras; 

C - Estabelecer ordem, economia, moderação; 

D - Regularizar o movimento e; 

E - Sujeitar a certas regras. 

Da mesma forma, o termo “regulamentar”  apresenta os seguintes 

significados: 

a  - o que diz  respeito ao regulamento; 

b - o que consta do regulamento (disposição regulamentar); 

c - conferido pelo regulamento (atribuição regulamentar); 

No Brasil, devido a constância em se tratar do termo regulação para 

tratar da interferência do governo nos diversos setores da economia e, 

principalmente, no caso particular deste trabalho, no setor de 

telecomunicações, o termo regulação, quando mencionado, vai estar 

associado ao sentido menos abrangente, nos moldes da “regulação 

americana”, sendo que o termo regulamentação vai ser utilizado para o 

mesmo significado16. 

                                                 

15 Do original “La regulación es un proceso que consiste en la restrición intencional de la 
elección de atividades de un sujeto, y proviene de una entidad que no es parte directa ni 
está involucrada en dicha atividad”. 
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2.4 - Alguns princípios básicos da regulação 

Os teóricos clássicos da economia, a exemplo de Adam Smith e 

David Ricardo, atribuíam a competição como um forte instrumento, que 

solucionaria os problemas econômicos, e viam no monopólio o causador 

das imperfeições diante da busca do bem-estar social. Nesse sentido, os 

mercados competitivos seriam desejáveis porque se apresentariam 

economicamente eficientes: “desde que não haja externalidades17 e nada 

impeça o funcionamento do mercado, a soma total de excedente do 

consumidor e do produtor será a maior possível” (PYNDICK & 

RUBINFELD,1994:557).  

Desse modo, devido ao custo social do monopólio privado, a 

regulamentação é um  instrumento que busca evitar que determinadas 

empresas acumulem excessiva quantidade de poder de monopólio. Essa 

regulamentação em geral ocorre através de leis antitruste18 ou de outras 

normas, como é o caso da regulamentação de preços, um recurso que 

pode eliminar a perda resultante do poder de monopólio.  

Nos setores da economia onde predominam o monopólio natural19, 

tais como empresas de utilidade pública (como é caso dos setores de 

telecomunicações e de abastecimento de água, por exemplo), a 

regulamentação de preços é mais freqüente.  

A saída que vem sendo utilizada pelos órgãos reguladores, na 

grande maioria dos países, é a regulamentação direta de preços, para os 

                                                 

17 A teoria neoclássica, ao tratar das questões relativas à interferência de um agente 
sobre outro, acabou por denominar este fenômeno como externalidade, por esta 
constituir-se de desempenhos externos a uma determinada atividade que afetam uma 
outra parte, sendo provenientes de conflitos referentes aos direitos de propriedade. 
Assim, uma definição adequada para o conceito “externalidade”, seria que esta é “[...] um 
efeito externo de uma decisão econômica, que beneficia ou prejudica uma pessoa que 
não era partidária da decisão” (STIGLER,1975:104). 
18 São leis que visam combater a combinação financeira ilegal que opera a fusão de 
várias firmas numa empresa única. 
19 Refere-se aqueles monopólios, geralmente de origem estatal, cuja estrutura não tem 
sentido ser multiplicada. Como exemplo temos os sistemas de água e esgoto, os 
sistemas de cabos de linha ótica etc. 
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casos de monopólio natural e, para os demais casos, outras medidas que 

impediam que a firma tenha excessivo poder de mercado.  

O objetivo primário das leis antitruste é a promoção de uma 

economia competitiva, por meio da proibição de ações que sejam capazes 

de limitar o poder de mercado. Os acordos explícitos e implícitos entre 

pequeno número de vendedores (também conhecido como conluio), preços 

predatórios e práticas de discriminação de preços (sem limites) eliminam a 

concorrência e desestimulam a entrada de novos concorrentes no 

mercado.  Fusões e aquisições de empresas, por sua vez, resultam numa 

companhia maior e mais dominante. Por causa disso, existem as leis que 

proíbem fusões e aquisições quando estas reduzem substancialmente a 

competição ou quando tendem a criar um monopólio. 

Conforme Possas et alii (1997), a regulação envolve dois padrões 

básicos: 

(1) a regulação dos serviços públicos de infra-estrutura, onde o 

caráter intervencionista é denominado de regulação ativa; e 

(2) a regulação de mercados em geral, destinada à prevenção e 

repressão de condutas anticompetitivas (antitruste) normalmente  

denominada de  regulação reativa. 

A regulação ativa é o tipo de intervenção que não induz à 

concorrência, mas tende a substituí-la por mecanismos e metas 

regulatórias. Reconhece-se, também, a presença de importantes 

economias externas (externalidades) para outros setores, as quais 

contribuem para o desenvolvimento de outros setores na economia, sendo, 

por isso, os efeitos das externalidades um elemento importante quando se 

reforma o arcabouço regulatório. 

Nesse sentido, a regulação ativa compreende um tipo de intervenção 

voltada para substituir a concorrência por instrumentos administrados 

publicamente, em determinadas atividades econômicas, por “falhas de 
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mercado”. 

A regulação reativa, por outro lado, insere-se nas demais atividades 

do mercado e está sujeita à supervisão geral da concorrência e das 

autoridades antitruste. Ainda que estas atividades possam mostrar altos 

graus de concentração industrial, as regulamentações e as leis antitrustre 

buscam estimular a concorrência – mesmo em estruturas oligopolistas – 

quanto para prevenir prejuízos potenciais a ela. Na verdade, a meta 

regulatória é a busca da eficiência econômica, e não somente a 

concorrência, conforme sugere Possas et al. (1997): 

Em qualquer caso [...], a meta da atuação regulatória não é 
a concorrência em si, mas a eficiência econômica, 
tradicionalmente identificada com eficiência alocativa. Dada 
a inviabilidade operacional, e em muitos casos inclusive 
teórica, de alterar a estrutura de mercado numa direção 
mais competitiva, ambos os enfoques regulatórios em geral 
dispensam-na como objetivo central, satisfazendo-se quer 
com a presença de concorrência potencial numa estrutura 
concentrada (ameaça de entrada), no caso da regulação 
reativa, quer com a administração de preços “razoáveis” 
(não abusivos, próximos dos custos) e outras condições 
aceitáveis, no caso da regulação ativa (POSSAS et 
alii,1997:1449). 

Desta forma, a regulação reativa é mais aplicada a atividades 

sujeitas à lei de defesa da concorrência e autoridades antitruste, com o 

intuito de estimular a competição. Esse tipo de ação regulatória de 

mercados utiliza-se do controle preventivo de atos de concentração 

econômica. A regulação ativa aplica-se mais a disciplinar os setores 

porque se estende a um universo mais amplo de regulação que envolve 

uma política mais geral.  

Em relação à regulação em setores de infra-estrtura, a 

especificidade de cada um deles torna o ambiente competitivo de seus 

respectivos mercados mais propensos a falhas, o que exige uma atuação 

mais enfática do Estado e modelos regulatórios adequados a 

particularidades dos diferentes setores.  

Portanto, segundo estes autores, o objetivo central da regulação não 

é buscar a competição como um fim em si mesmo, mas utilizar da 
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concorrência para alcançar eficiência econômica nos mercados. Para isso, 

o referencial teórico requer um levantamento preliminar do que vem a ser o 

conceito de eficiência. 

De acordo com o receituário neoliberal, a economia de mercado 

basicamente possui três conceitos de eficiência, que são representados 

por ações: produtivas, distributivas e alocativas, podendo uma quarta ser 

acrescentada a eficiência seletiva. O primeiro consiste na utilização, com 

máximo rendimento e mínimo custo, da estrutura produtiva instalada e sua 

respectiva tecnologia. O segundo refere-se à capacidade de eliminação, 

por meio da concorrência ou outro dispositivo, de rendas monopólicas ou 

outros ganhos temporários por parte de agentes individuais. O terceiro 

tornou-se praticamente sinônimo de eficiência econômica, tendo sua 

origem inspirada no “Ótimo de Pareto”, que pressupõe que o máximo de 

transações é alcançado, que  maior renda é gerada e que os agentes estão 

num grau ótimo de satisfação, pois não podem  melhorar sua situação sem 

prejudicar a de outro, caso que se realiza apenas numa situação ideal. O 

último, a eficiência seletiva, apresenta-se como um conceito alternativo à 

natureza estática do ótimo paretiano, e tem base na interpretação que: 

[...] focaliza o mercado como ambiente seletivo, e em 
conseqüência permite definir seu atributo de eficiência 
seletiva, isto é, sua capacidade enquanto ambiente 
competitivo de induzir e de ‘selecionar’ inovações de 
produto e de processo que possam levar à eventual 
redução futura de custos e preços e à melhoria de 
qualidade dos produtos” (POSSAS et alii,1997:1448). 

A economia da regulação apóia-se na eficiência econômica, esta 

discussão é praticamente universal entre os economistas clássicos e norte-

americanos, partidários do neoliberalismo. Para estes, a regulação deve 

intervir em mercados onde as forças competitivas são frágeis para 

defender o interesse público. Por conta disto, espera-se que, com a 

regulação, a empresa restrinja os danos provocados ao interesse público, 

quando esta se afasta da competição. No entanto, naqueles setores onde a 

competição se torna possível é melhor que esta permaneça sem a 

interferência governamental, uma vez que a regulação tem altos custos e 
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estes custos envolvem direitos de administração e cargas indiretas para 

auxiliar na busca da eficiência econômica, além da prerrogativa ideológica 

neoliberal de que, “quanto menos Estado, melhor”. 

 

2.5 - Reestruturação estatal e as agências reguladoras 

Antes de entrarmos na análise que discute, especificamente, as  

telecomunicações no Brasil, torna-se necessária a elaboração de um 

exame a respeito da conjuntura em que nos encontramos hoje, pois as 

modificações ocorridas no âmbito das telecomunicações não estão 

descoladas do que acontece em outras áreas da vida humana. Desse 

modo, faz-se necessário o estabelecimento de um panorama do Estado e 

sua correlação com as modificações que ocorrem no mundo hoje. Por outro 

lado, é de fundamental importância a discussão a respeito de regulação, 

pois dentro desse processo, ela figura como uma das principais 

características do modelo neoliberal, no sentido de qual cara o Estado 

deva assumir. 

A partir da crise capitalista de 1929, cujo marco principal foi o crack 

na bolsa de Nova York, que envolveu os países contidos na economia de 

mercado a uma onda de recessão e depressão, até a década de 1970, as 

políticas econômicas, monetárias e salariais dos países industrializados 

foram inspiradas nos princípios keynesianos. Estas políticas tornavam-se 

possíveis devido à manutenção das barreiras alfandegárias, à soberania e 

a independência relativa dos Estados no interior de suas fronteiras 

nacionais. Em fins dos anos 70, tornava-se claro que as políticas 

keynesianas praticadas no contexto nacional perdiam fôlego. Um grupo de 

economistas inspirados nos ditames da economia clássica propunha, 

naquele momento, uma liberalização comercial em escala mundial. Desta 

forma, a globalização é colocada como a grande solução e saída para os 

problemas surgidos com o desmantelamento do chamado Estado 

Providência. Estas prescrições serviam de justificativas às políticas 

inspiradas unicamente pela lei do lucro, que foram representadas 
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nos Estados Unidos pelo programa do presidente Reagan e na Grã-

Bretanha, pelos onze anos comandados pela “dama de ferro”, Margareth 

Tatcher. Já em escala mundial, pelas palavras de ordem liberais que 

inspiram as políticas do Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial 

(WARNIER, 2000). 

Sob o pano de fundo prático e ideológico dessa nova ordem mundial 

está, como já foi colocado, o neoliberalismo. Que consiste, basicamente, 

na retomada dos princípios liberais formulados nos séculos XVII e XVIII, 

dentro de um discurso sofisticado em contextos sociais diferenciados. As 

receitas em essência são as mesmas: exalta o individualismo; defende 

veementemente a primazia das liberdades individuais, principalmente no 

que diz respeito à vida econômica e a inviolabilidade da propriedade 

privada; é contrária a ações políticas que venham a se contrapor à lógica 

do mercado, e por isso reivindica um Estado mínimo, um “mal necessário” 

para garantir a livre concorrência social, principalmente a competitividade 

que se estabelece na arena do mercado (VIDAL, 2006). 

De outro modo, ressalte-se ainda que a globalização dos mercados 

implica na entrada em concorrência, em escala mundial, de todas as 

empresas que produzem bens culturais: discos, filmes, programas de 

entretenimento, jornais, livros, suportes e equipamentos de todos os tipos, 

mas também alimentação, fast food, cuidados de beleza, turismo, 

educação, entre outros (WARNIER, 2000). 

Para Weber, o Estado é entendido como máquina político-

administrativa, uma instituição que detêm o monopólio da violência sobre 

um território determinado (Weber, 2004:60). Definido dessa forma, o 

Estado possui uma origem remota. O que tem de novo, está na nação 

como sendo um espaço integrado a um poder central, que busca articular 

“unidade mental e cultural” de seus habitantes. Neste caso, não é a 

violência ou a coerção administrativa do poder que importa, mas a 

existência de um ideal comum partilhado por todos. O princípio da 

cidadania, inaugurado pelas revoluções políticas, foi certamente importante 
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para isso, mas para que os povos se identificassem ao destino nacional foi 

necessário muito mais: uma “consciência coletiva”20. No processo de 

formação da nacionalidade, a escola, a imprensa, os meios de transportes 

desempenharam um papel fundamental. Contribuiu nesse sentido, o 

surgimento de um sistema moderno de comunicação. Antes de sua 

existência, os países eram compostos por elementos desconectados entre 

si, uma região dificilmente se comunicava com outra, e raramente com sua 

própria capital. Aliado a esses fatores, a rede comunicativa tais como 

estradas de ferro, telégrafo, transportes, jornais etc., irá articular este 

emaranhado de pontos, interligando-os entre si. (ORTIZ, 2000:43-44) 

Ainda segundo Ortiz (2002), a constituição das nações sustenta-se 

em outro fenômeno: o surgimento da modernidade. Não enquanto filosofia, 

ou pensamento racional, expresso muitas vezes nos ideais do iluminismo, 

mas a modernidade como organização social à qual  corresponde um estilo 

de vida, um modo de ser. Nessa concepção, as relações sociais são 

deslocadas dos contextos territoriais de interação e se reestruturam por 

meio de extensões indefinidas de espaço-tempo. Os homens se 

desterritorializam, favorecendo uma organização racional de suas vidas 

(ORTIZ, 2000:45). 

A modernidade se associa à racionalização da sociedade, em seus 

diversos níveis: econômico, político e cultural. Ela revela um tipo de 

organização social “desencaixada”, privilegiando qualidades como, 

funcionalidade, mobilidade e racionalidade; a sociedade é um conjunto 

desterritorializado de relações sociais articuladas entre si. Porém, é claro, 

este quadro se apresenta como tendência, pois, do outro lado, a imensa 

maioria da população mundial está fora desse processo. Como aplicar essa 

realidade na maioria dos países periféricos? Como entender modernidade 

associada à racionalização se muitos paises se debatem com a fome e a 

                                                 

20 O termo foi utilizado pelo sociólogo Emile Durkheim para definir as formas 
padronizadas de pensamento. Para saber mais ver DURKHEIM, Emile. Da Divisão do 
Trabalho Social. In: Col. Os Pensadores; São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
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miséria de seus membros? Se na África populações inteiras são 

exterminadas pela Aids?  

Porém, as preocupações do mercado com este contexto são 

mínimas, e a globalização neste contexto seria um conceito que se aplica à 

produção, distribuição e consumo de bens e de serviços, organizados a 

partir de uma estratégia mundial, que é a formação de um mercado que 

tome todo o mundo. Ele corresponde a um nível e a uma complexidade da 

história econômica, no qual as partes, antes inter-nacionais, fundem-se 

agora numa mesma síntese: o mercado mundial.   

Para Nogueira (2004), a idéia de Estado-nação enquanto 

organização burocrática funcional de integração territorial e cultural passou 

para o segundo plano, desvalorizada pela rejeição daquilo que é estatal, 

feita em nome das muito proclamadas virtudes do mercado, da liberdade 

de iniciativa e do empreendedorismo, por um lado, e das prerrogativas da 

sociedade civil e da democracia neoliberal, por outro. Assim, buscou-se 

compensar a inoperância governamental e a subsunção do Estado ao 

capital com uma aposta categórica na potência reformadora de uma 

sociedade civil (NOGUEIRA, 2004). É claro que esta interpretação 

corrobora com o discurso da interpretação da realidade construída sob o 

foco neoliberal. 

Desse modo, é impossível pensar em Estado e reforma do Estado 

sem considerar a face gerencial da crise atual. Ela aponta para o 

desempenho mais propriamente administrativo do Estado e sugere, 

fortemente, que algumas das dificuldades presentes podem ser 

enfrentadas com as chamadas “tecnologias de gestão”. Isso seria algo 

referido ao incremento de habilidades  e de conhecimentos técnicos com 

os quais se podem melhorar a performance do aparato público, além da 

preposição de novos padrões de organização, funcionamento e operação, 

prevendo também a implementação de diversos programas de formação e 

de capacitação, com os quais se imagina  avançar em termos de 

mentalidades e dos comportamentos no sentido de se pensar o Estado 
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como uma grande empresa que, bem administrada, entraria no caminho 

certo. 

Para Nogueira, ainda, os problemas que envolvem o Estado vão bem 

mais além do que apenas a deficiência de gestão, pois, para esse autor as 

principais dificuldades: 

[...] derivam de opções políticas, de projetos de hegemonia 
e de dominação, de políticas governamentais concretas, 
que não souberam evitar a superposição de desafios nem 
equacionar a mudança estrutural inerente à fase atual do 
capitalismo [...] decorre também... dos arranjos sociais e 
das correlações de forças prevalecentes, bem como do 
maior ou menor vigor das instituições políticas 
democráticas (NOGUEIRA, 2004: 89). 

Indo nessa direção, podemos considerar que o quadro de 

despolitização e de individualismo aquisitivo em que nos encontramos hoje 

não nasce de uma deformação da humanidade oculta nos homens. É 

conseqüência de estratégias políticas, associadas em parte à vitória e 

erros de partidos democráticos, em parte à vitória de uma hegemonia, que 

claramente subestima a política, mercantiliza a vida e difunde uma 

ideologia de não-pertencimento a comunidades maiores. O que resulta em 

comportamentos sociais, nos quais os indivíduos são levados à busca da 

auto-suficiência, o que gera solidão, incerteza, sensação de que se vive 

em meio a processos que não se controlam e que transcorrem numa alta 

velocidade, num ambiente que nos empurra à produção, à difusão e à troca 

de informações, que fragmenta grupos e interesses e não a capacidade de 

planejar destinos e de viver utopias (NOGUEIRA, 2004). 

Dessa forma, os Estados seguem mais fortes e decisivos, porém 

estão menos soberanos ou tendo de compartilhar sua soberania. E isso 

porque o Estado-nação tradicional está certamente mudando sua forma e 

tendendo a dar lugar a “Estados mais estreitamente locais e a autoridades 

políticas regionais mais amplas” (NOGUEIRA, 2004:114), pois limita seu 

poder de ação em função de um pais central mais próximo. Como 

exemplos, temos: o Brasil em relação à América Latina; Os EUA e União 

Européia em relação ao mundo. Japão e China em relação a Ásia e África 
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etc. 

Verificando como tem se dado a diminuição da atuação do Estado 

como empresário e a inserção da iniciativa privada em setores 

originalmente estatais, no caso do setor de infra-estrutura, Vinhaes (2000) 

destaca as diferenças conceituais entre regulação, regulamentação, 

desregulamentação e re-regulamentação, a fim de evitar falta de clareza 

conceitual. Uma das principais observações feitas pela autora é a que trata 

de considerar as razões que levaram os diversos países a buscarem a 

desestatização e reestruturação de regulações, vendo como principais 

motivos atrelados a esse processo questões de cunho político, social, 

econômico, fiscal e/ou a uma combinação desses (Op. cit.). 

É salientado que:  

[...] destacando-se as particularidades dos modelos de 
reestruturação dos diferentes países, é possível identificar 
algumas tendências comuns. Em geral, o objetivo da 
reforma do setor tem sido, principalmente, introduzir a 
competição naqueles segmentos não caracterizados como 
monopólio natural, com base na tese de que as empresas 
atingem maiores níveis de eficiência quanto mais estejam 
submetidas à concorrência (Op, cit.). 

Em relação ao termo desregulamentação a autora o tem como 

impróprio, pois designa uma variedade de coisas, como a redução às 

barreiras para entrada de empresas em uma dada atividade econômica 

controlada por lei, liberdade de preços, aberturas às importações, redução 

de impostos, entre outras. Para ela, ao invés de desregulamentação o que 

tem ocorrido nas economias é uma nova regulamentação, ou seja, re-

regulamentação. 

Por outro lado, a regulação que vem sendo tratada sob o enfoque da 

intervenção do Estado em determinados setores da economia, 

especificamente nos setores de infra-estrutura, está associada, 

basicamente, com os autores de influência americana. Nesse sentido, o 

termo é utilizado pela autora, já que a regulação, inspirada nos moldes da 

Escola Francesa é mais abrangente e a presença do Estado na economia 

é apenas um dos fatores que regulam a atividade econômica. E a 



 

 56

ação estatal, que se dá através de normas e de regras no controle setorial, 

é chamado por esta escola de regulamentação.  

Um dos princípios básicos da utilização da regulamentação pelos 

diversos governos é o combate ao custo social do monopólio, uma vez que 

a interferência estatal buscaria criar instrumentos com o objetivo de evitar 

que determinadas empresas acumulem excessiva quantidade de poder de 

monopólio. Por esse motivo é que são criadas leis antitruste, cujo objetivo 

primário é a promoção de uma economia competitiva, por meio da 

proibição de ações que sejam capazes de limitar o poder de mercado. 

Vinhaes sugere ainda que o objetivo central da regulação não é, “[...] 

buscar a competição como um fim em si mesmo, mas utilizar da 

concorrência para alcançar eficiência econômica nos mercados”. 

(VINHAES, 2000: 4). O que representa uma visão neoliberal a respeito da 

regulação, uma vez que identifica o efeito regulador como mero 

instrumento de mercado. Não questionando beneficiários. 

Resulta dessa análise que a economia da regulação apóia-se na 

eficiência econômica, e que, segundo Baumol e Sidak “isto é quase uma 

discussão universal entre os economistas, e essa regulação deve intervir 

em mercados onde as forças competitivas são  frágeis para defender o 

interesse público” (BAUMOL & SIDAK, 1995:10). 

Um mercado competitivo e não regulamentado é dito eficiente na 

medida em que maximiza o excedente do consumidor e o excedente do 

produtor. Porém, pode acontecer o desvio de eficiência, ocorrido 

principalmente pela perda de poder de mercado ou, ainda, as informações 

dentro do mercado podem estar vindo incompletas. Outros fatores 

relevantes nesse sentido, se dão por conta de externalidades (que podem 

ser negativas ou positivas para o mercado, mas que influenciam na 

eficiência da competitividade do mesmo), e, por fim, os bens públicos, na 

medida que são disponíveis a todos, devido a seu caráter público. 

 Assim, afirmam os teóricos da regulação, que esses “desvios de 

eficiência” do mercado, provocados por qualquer uma das razões 
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descritas acima, quase sempre podem ser corrigidos através de ações 

regulatórias. Neste caso, a regulamentação pode ser definida, de modo 

amplo, “como o conjunto de leis e controles administrativos que se 

originam do governo e afetam o funcionamento dos mercados, interferindo, 

deste modo, na eficiência interna e alocativa de empresas e de indústrias” 

(SANTANA, 1995: 10). 

De outro modo, para que a regulação tenha o efeito desejado, é 

fundamental que o agente regulador não seja nem uma parte diretamente 

envolvida, nem esteja estabelecido na atividade do regulado. Caso 

contrário, as ações do agente regulador teriam como objetivo proteger o 

agente a ser regulado, ou buscaria prejudicá-lo para eliminar um 

concorrente. 

Seguindo essa lógica, o que se espera do órgão regulador é que o 

mesmo deve estabelecer um determinado padrão para a regulação, 

levando em conta que a sua intervenção deve ocorrer apenas naqueles 

setores onde as forças competitivas são fracas e ameaçam o interesse 

público. Assim, o órgão regulador deve estudar os caminhos para impor a 

competição, intervindo nas áreas onde a competição em si é inadequada, 

protegendo, dessa forma, o interesse público. 

Refletindo sobre fundamentos, formas e novos contornos do 

processo de redefinição da provisão dos serviços de infra-estrutura no 

Brasil, Menezes e Paim (2000), em seu artigo intitulado “Reforma do 

Estado e Redefinição da Provisão de Serviços Públicos no Brasil: 

Reflexões sobre o setor de infra-estrutura”, concordam com Vinhaes na 

identificação de que o Estado passa por uma transformação pois, antes 

possuía uma intervenção executora no interior do mercado, e agora passa 

a ser um ente regulador, no sentido de estimular uma eficiente 

concorrência competitiva no mesmo. 

Os principais elementos que influenciaram essas mudanças, 

segundo os autores, foram: a generalização de uma consciência de 

estabelecer uma relação entre custo e benefício na ação estatal; a 
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preferência pela provisão privada que, neste caso, influenciou a 

experiência brasileira; a combinação de três elementos: investimento-

financiamento-regulação, que comporia a modelagem de um novo ciclo de 

desenvolvimento. Com essa fórmula pretende-se transformar monopólios 

estatais em empreendimentos concorrências, a fim de buscar uma 

concepção de Estado mínimo nos moldes neoliberais (MENEZES e PAIM, 

2000: 2-3). 

A partir do estabelecimento de limitações à condutas anti-

competitivas no mercado, busca-se a constituição de um novo papel para o 

Estado, que seria o de regulador para estimular a concorrência, inclusive 

de suas empresas. 

Para melhor compreensão de como se deu esse processo, os 

autores fazem um resgate histórico a partir de duas experiências de 

reestruturação estatal internacionais, realizadas na Inglaterra e na França 

o que, ilustra bem o modelo de privatização europeu. 

Na experiência inglesa, pretendeu-se  

[...] conduzir a focalização da atividade estatal na 
regulação pública e na mobilização de recursos para 
investimentos “estratégicos”; bem como, na integração dos 
diversos atores na construção de um novo pacto político-
econômico, baseada no desenvolvimento de uma 
consciência de custo/benefício da ação do Estado (Op. Cit). 

Na França buscou-se na eficiência da gestão e eficácia da ação 

governamental a fim de se construir um Estado que viesse a ser o 

administrador de um novo pacto político-econômico-social, a partir do 

respeito às características individuais de sua formação, e ainda que viesse 

atender às expectativas  de formação de um novo tipo de cidadão, visto 

como um consumidor. 
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Quanto ao caso brasileiro, os autores, partindo de uma análise 

histórica que vai do primeiro governo de Vargas21 até o segundo mandato 

de Fernando Henrique Cardoso (FHC)22, fazem uma análise de como, 

nesse interstício de tempo, se deu a intervenção estatal na economia. 

Concluem que sempre houve uma tentativa de ajustamento do Estado à 

economia. Porém, como Estado regulador, a fim de estimular a 

concorrência, a primeira iniciativa consistente acontece com a criação do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), em 

1995. Uma das principais bandeiras desse ministério era tentar fazer com 

que o Estado assumisse um papel menos executor ou provedor direto de 

serviços, mantendo-se apenas no papel de regulador. 

Podemos perceber que esse processo não exime por completo a 

presença do Estado, “[...] mas redefine a sua atuação, entre outras, no 

sentido da reelaboração da estrutura regulatória ou ainda na provisão de 

serviços menos atrativos ao setor privado e que justifiquem uma 

intervenção estatal” (Op. cit.). A atribuição das razões desta seletividade é 

verificada no fato de que ao capital privado interessa aos setores de maior 

atratividade, tais como o campo de eletricidade, distribuição de gás e de 

telecomunicações. Assim, o Estado, mediante a adoção de normas e 

regras que se traduzissem na criação de um ambiente de confiabilidade, 

garantiria o retorno dos investimentos, ao mesmo tempo em que induziria o 

setor privado. Esse tipo de movimento estatal, a fim de estimular a 

competição nos mercados de infra-estrutura, é colocado pelos autores 

como uma experiência relativamente nova. Experiência essa que tem sido 

propagada pelo neoliberalismo como objetivo de redução das tarifas e a 

elevação e melhoria da qualidade dos serviços, seguindo uma expectativa 

do aumento dos investimentos, pela entrada do capital privado. Algo que 

não passa de um discurso, pois o que impera é a lei do lucro e não da 

qualidade. 

                                                 

21 Corresponde ao período em que o gaucho Getúlio Vargas se encontrava no poder, de 
1930 a 1945. 
22 Presidente do Brasil de 1995 a 2002. 
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Com o objetivo de efetivação da regulação são criadas as agências 

reguladoras, tais como a Anatel, Annel, Anac23 entre outras. Seguindo a 

receita neoliberal, em que se justifica a presença dessas Agências, 

observando-se o fato de que a liberalização dos setores de serviço público 

de infra-estrutura impõe o surgimento de vários riscos e novos problemas, 

relativos à defesa de um regime concorrencial que, sobretudo, devem 

garantir que a re-regulamentação promova o máximo de “bem-estar” social, 

pela geração de eficiência econômica. O que resultaria na configuração de 

um Estado concorrencial-regulador relacionado a uma grande mudança de 

natureza ideológica, funcional e organizacional, em que o mesmo passa de 

produtor direto de bens e serviços para indutor e regulador do 

desenvolvimento social, num contexto de substituição das formas de 

controle burocrático pelas de efetividade da ação governamental. 

2.6 - As agências reguladoras 

Segundo o receituário liberal e neoliberal, as agências reguladoras 

surgem como conseqüência da “necessidade”, sentida pelo Estado, de 

melhor organizar os diversos setores do mercado, vendo este como muito 

importante no motor desenvolvimentista social. Essa “necessidade” é fruto 

de uma visão que considera a agência com um ente que é ao mesmo 

tempo estatal e social. Dessa forma, surgem as agências reguladoras.  

2.7 - As Agências Reguladoras na Europa 

Antes de tecer alguma análise a respeito das “autoridades 

independentes”, nome recebido pelas agências reguladoras na Europa, é 

preciso conhecer o processo que reestruturou o aparato legal para que 

essas agências pudessem existir. 

No que diz respeito ao âmbito da União Européia, as empresas 

estatais, principalmente aquelas ligadas aos setores de utilidade pública, 

                                                 

23 Respectivamente: Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de 
Energia Elétrica e; Agência Nacional de Aviação Civil. 
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não sofreram privatização. O que houve foi a flexibilização da legislação 

para a quebra de monopólios públicos. Desse modo, permitiu-se que 

empresas privadas entrassem no mercado com garantias de condições de 

concorrência com as estatais, o que resultou na privatização de setores 

que antes eram dominados exclusivamente pelo Estado (MOTTA, 2003: 

75). 

Segundo Motta, a expressão “autoridades independentes” aparece 

pela primeira vez na França, quando foi criada a Comission Nationale de 

L’informatique et dês libertes, em janeiro de 1978. Embora esta autoridade 

não tenha recebido da lei personalidade jurídica, na prática desfrutava e 

desfruta de independência para agir, além de exercer funções de natureza 

administrativa, jurisdicional e normativa, possui poderes para requisitar 

informações, inclusive da Administração Pública, podendo ainda tutelar o 

mercado, até mesmo impondo concorrência (Op. Cit., 76).  

As autoridades independentes teriam a função de agir como árbitros 

nesse novo cenário econômico onde a garantia de condições de 

concorrência é tida como elemento fundamental para que o novo modelo 

funcione. 

Assim, a observação de algumas características básicas são 

essenciais para compreensão das autoridades independentes européias: 

1 – Separação do governo, com a eleição dos dirigentes pelos 

parlamentos; 

2 – Neutralidade, para resolver os conflitos entre prestadores e 

usuários de serviços;  

3 – Defesa mediata dos interesses públicos e imediata para 

solucionar conflitos entre usuários e empresas prestadoras de serviços; 

4 – Possuem estruturas eficientes, algo que contrasta com um 

panorama de administração pública em crise em âmbito mais geral (op. 



 

 62

cit.:77). 

2.8 - As Agências Reguladoras nos Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, a regulação das public utilities  começa na 

segunda metade do século XIX, com a edição de sucessivos marcos legais 

e a criação de autoridades de controle (regulatory agencies), por atividade 

ou setor de atividade, como a Comissão de Comércio Interestadual, 

Comissão Federal de Energia, Comissão Federal de Comunicações etc.  

(MOTTA, 2003:55). 

As primeiras agências reguladoras norte-americanas remontam aos 

anos de 1839 e 1844, em Rhode Island e New Hampshire, as quais 

possuíam limitados poderes em matéria de controle ferroviário. Em âmbito 

estadual, os poderes efetivos de regulação somente aparecem, 

posteriormente, mediante a delegação, por parte do legislativo, às 

comissões de serviços para a resolução de conflitos entre prestadoras e 

usuários (MOTTA, 2003:55). 

Porém, o fenômeno de “agencificação” nos Estados Unidos vai se 

intensificar na década de 30, do século XX, durante o governo Roosevelt. 

As agências foram criadas para auxiliar o Estado em sua tarefa de regular 

serviços essenciais, mas, gradualmente, a autonomia requisitada para a 

atuação da agência foi sendo subsumida pelas intervenções do Poder 

Executivo e do Congresso Nacional, o que vai comprometer o princípio de 

despreendimento em relação ao ente estatal e até mesmo ao mercado.  

Falar em Administração Pública nos EUA traduzia-se em “agência”, 

tamanho era o grau de utilização da estrutura de agenciamento para 

auxiliar o Estado na tarefa de fiscalizar a prestação de serviços públicos, 

bem como de intermediar em negociações entre usuários e as prestadoras 

de serviços.  

Em período do auge das agências norte-americanas, era enfática a 

sua função “quase legislativa”, devido a capacidade de editarem normas, e 
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sua atuação “quase judicial”, por resolverem grande parte de conflitos de 

interesses, fazendo uso do aparato legal adequado para solucioná-los. 

Porém, a partir de 1946, todas as agências foram submetidas às limitações 

da Lei de Procedimentos Administrativos, cujo intuito era estabelecer 

normas padronizadas de procedimento, em prol dos administrados. 

A instituição formal da primeira agência, nos Estados Unidos da 

América, data de 1887, com a criação da ICC (Interstate Commerce 

Commission)24, mas a proliferação das mesmas deu-se realmente com  o 

crescente intervencionismo estatal na economia, já no presente século, 

com o ì new dealî  de Roosevelt25 (MELO, 1999: 01). 

De fato, as “agencies” foram concebidas como organismos 

independentes e autônomos em relação à estrutura tripartite de poderes 

estatais. Para elas, se delegavam funções de cunho legislativo (função 

reguladora), judicial (função contenciosa) e administrativo (função de 

fiscalização). A idéia que presidiu a criação dessas entidades era dotar o 

Estado de órgãos que possuíssem agilidade, especialidade e 

conhecimento técnico suficientes para o direcionamento de determinados 

setores da atividade econômica, segmentos estes que potencialmente 

representariam uma fonte de constantes problemas sociais (MELO, 1999: 

2-3). 

Grosso modo, pode-se afirmar que as “agencies” aproximam-se, no 

tocante aos seus objetivos, de algumas autarquias encontradas na história 

do direito brasileiro. Formadas com a missão de coordenar a atuação do 

Estado na intervenção em determinados setores da economia nacional (por 

exemplo o Instituto do Açúcar e do Álcool; o Instituto Nacional do Mate; o 

Instituto Nacional do Sal, o Instituto Brasileiro do Café criados entre as 

décadas de trinta e quarenta do século XX, com a missão específica de 

                                                 

24  Cf. Mashaw, J. L. ; Merrill, R. A. e Shane, P. M., “Administrative Law. The American 
Public Law System”, 1992, p. 4. 
25  Cf. Gellhorn, E. e Levin, R. M. , “Administrative Law and Process”, 1990, p. 1. 
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regular a produção e distribuição dos respectivos produtos agrícolas26). 

Mas, há diferenças entre elas, relativamente ao seu regime jurídico, em 

especial no que diz respeito ao processo de decisão (MELO, 1999:03). 

 

 

2.9 - As agências reguladoras no Brasil 

No Brasil, a regulação pela propriedade pública foi durante décadas 

o principal meio de regulação na área de infra-estrutura: gás, eletricidade, 

indústria de água, ferrovias, telégrafos e serviços telefônicos. Essas 

indústrias exibiam as características de monopólios naturais27 (MELO, 

2000: 03). 

A regulação endógena28 apresenta falhas regulatórias importantes:  

não há separação entre as atividades de gestão e regulação; as atividades 

de defesa da concorrência não são exercidas na medida que assegura-se 

a condição de monopolista; e o controle de qualidade dos serviços é 

deficiente na medida em que esse controle é exercido pelo próprio 

provedor do serviço (MAJONE 1996; MAJONE 1999). Porém, é preciso 

levar em consideração que o provedor de serviços, que neste caso é 

representado pelo Estado, não é uma instituição neutra e se o controle de 

qualidade dos serviços é ineficiente é por que alguém está se 

beneficiando. 

                                                 

26  Cf. Cavalcanti, Themistocles Brandão, “Tratado de Direito Administrativo”, 1956, p. 
215 e segtes., v. 2. Ver também, a propósito, a definição de autarquia econômica de 
Cretella Jr., José, in “Administração Indireta Brasileira”, 1980, p. 153. 
27 Tecnicamente verifica-se economias de escala tais, que fazem com que apenas uma 
única empresa seja capaz de suprir a demanda pelo produto ou serviço, com custos 
inferiores aos que ocorreriam se houvesse mais de uma empresa atuando no mercado. 
Se os serviços ou produtos forem fornecidos por mais de uma empresa, o custo médio 
para cada uma delas poderá ser superior ao verificado para apenas uma. Este fato 
implica em custos decrescentes (economias de escala) e na impossibilidade física de 
existir mais de uma empresa na prestação do serviço 
28 Regulação para monopólios estatais. 
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Antes das privatizações, os setores de infraestrutura eram 

organizados na forma de holdings de capital aberto (empresas de 

economia mista), e a propriedade da maioria do capital votante das 

empresas era do Estado. As empresas das áreas de telecomunicações, 

energia e petróleo eram reguladas por departamentos vinculados aos 

ministérios correspondentes: o Departamento Nacional de 

Telecomunicações (Dentel), o Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (Dnaee) e o Departamento Nacional de Combustíveis (DNC). No 

caso do petróleo, até 1990, o órgão responsável era o Conselho Nacional 

do Petróleo (MELO, 2000: 04). 

Nesse caso, as agências inscrevem-se numa estratégia de busca de 

credibilidade regulatória e redução do risco regulatório para os investidores 

dos processos de privatização. 

A questão básica da credibilidade refere-se à necessidade e 

capacidade das autoridades governamentais de assegurar que contratos 

serão honrados no futuro e que não haverá mudanças no jogo ou, no 

limite, “expropriação administrativa” de rendas, nas várias formas que isso 

pode assumir: congelamento de preços, re-estatização, manipulação de 

tarifas, entre outras (MELO, 2003: 05). 

Estas idéias estão na base do Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado, proposto pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, 

e idealizado pelo Ministério de Administração e Reforma do Estado (o 

antigo MARE). Embora não constem explicitamente do Plano, a formação 

das agências foi discutida nas primeiras reuniões do Conselho da Reforma 

do Estado, e foi objeto de recomendações específicas29. De acordo com o 

plano, é importante distinguir três níveis de atividades do Estado: o núcleo 

estratégico, ao qual incube a formulação das políticas públicas; as 

atividades exclusivas do Estado, desempenhadas pelas agências 

                                                 

29  Cf a Segunda reunião do Conselho. Cf.  (Conselho  da Reforma do Estado 1997, p. 
21) 
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autônomas; e os serviços não exclusivos desempenhados pelas 

organizações sociais.  

A idéia de agências autônomas pressupunha dois tipos diferentes de 

entes públicos: as agências executivas e as agências regulatórias em 

questão. As primeiras são referentes a uma estratégia de flexibilização da 

gestão de organismos que realizam funções exclusivas do Estado e, as 

segundas, referentes a uma ação mais efetiva do Estado na regulação dos 

serviços públicos concedidos e de áreas econômicas importantes para o 

país como no caso do Petróleo. Pereira (1997) apud Melo (2003), assinala 

que as agências reguladoras devem ser mais autônomas do que as 

executivas, porque não existem para realizar políticas de governo, mas 

para executar uma função mais permanente que é de garantir mercados 

competitivos e qualidade de serviços (PEREIRA apud MELO, 2003: 06)30. 

O principal objetivo dos reguladores é garantir o acesso às redes, de 

forma que possa ocorrer competição entre provedores de serviço. Esse 

acesso pode assumir a forma de separação (unbundling) nas estruturas 

verticalmente integradas das empresas monopolistas anteriores 

(“empresas incumbentes”), atribuindo-se a diferentes agentes a 

propriedade da rede e sua exploração ou, alternativamente, garantindo o 

acesso à rede por parte de empresas novas (“empresas entrantes”). O 

modelo das privatizações no país adotou a segunda dessas opções, que 

consiste em garantir às empresas situadas downstream, usuárias do 

serviço, o acesso às instalações essenciais das empresas incumbentes 

situadas upstream. 31 Assim, na área de telecomunicações, garante-se às 

novas empresas operadoras de telefonia à distância o acesso às redes 

fixas das operadoras de telefonia local, cuja propriedade passou da 

                                                 

30 PEREIRA, C. O marco regulatório no setor de saúde suplementar: contextualização e 
perspectivas. In Regulação & saúde: documentos técnicos de apoio ao Fórum de Saúde 
Suplementar de 2003, v. 3, t. 1, p. 93-120, Rio de Janeiro: ANS apud MELO, M. A., As 
Agências Reguladoras: Desenho Institucional e Governança Regulatória nas Agências 
Federais e Estaduais. In Anais do XXVII Encontro Anual da Anpocs, 2003. 
31 Mas exige-se uma separação contábil entre a incumbente controladora da rede e sua 
empresa downstream. 
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Telebrás para as quatro empresas controladoras das áreas de concessão 

em que o país foi dividido pelo Plano Geral de Outorgas, aprovado em 

1998 (MELO, 2000: 07).32 

Na prática, a regulação das redes implica na regulação do acesso: a 

garantia do acesso, proibição de estratégias de discriminação de preços 

em relação à empresa downstream da incumbente, no que se refere ao 

acesso, fixação ou não de preços de acesso à rede (no caso da telefonia, a 

tarifa de interconexão) etc. (MELO, 2000: 07). 

Uma das dimensões da regulação é a definição de padrões mínimos 

de qualidade de serviços. Esses são justificados pela existência das 

chamadas falhas de mercado e existência de consumidores acríticos. Por 

sua vez, a fixação de metas de universalização realizadas pelas agências 

reguladoras (no caso de telecomunicações) são objetivos de natureza 

social, pois devem estar de acordo com os interesses públicos (MELO, 

2000: 08). 

Para melhor compreendermos os aspectos que buscam formar e dar 

condições às agências para agirem autonomamente, cabe a apresentação 

de algumas características que corroboram com esse sentido. 

Desenho institucional e autonomia das agências: 

1 - Autonomia dos dirigentes 

2 - Mandatos fixos   

3 - Mandatos não coincidentes entre si 

4 - Estabilidade dos dirigentes 

5 - Aprovação pelo poder Legislativo, mediante argüição 

6 - Pré-requisitos quanto à qualificação dos dirigentes 

                                                 

32 As empresas foram a: Telemar, Telefônica, Brasil e Embratel. 
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7 - Independência financeira, funcional e gerencial 

8 - Autarquia especial sem subordinação hierárquica 

9 - Última instância de recurso no âmbito administrativo 

10 - Delegação normativa (poder de emitir portarias) 

11 - Poder de instruir e julgar processo 

12 - Poder de arbitragem 

13 - Orçamento próprio 

14 - Quadro de pessoal próprio 

15 - Transparência 

16 - Ouvidoria com mandato 

17 - Publicidade de todos os atos e atas de decisão 

18 - Representação dos usuários e empresas 

19 - Justificativa por escrito para cada voto e decisão dos dirigentes 

20 - Audiências públicas 

21 - Diretoria colegiada 

De acordo com Melo, para que a agência possa operar com 

autonomia é fundamental também que tenha independência financeira, 

conferida através de orçamento próprio, com fontes próprias de 

arrecadação. Para a autonomia funcional é fundamental que constitua 

quadro próprio, com carreiras típicas, alto nível de especialização, de 

forma a romper a alta assimetria de informação entre regulador e empresas 

reguladas. Outra característica das agências que garantiria maior eficácia 

de suas ações é que elas deveriam ser a última instância de recurso no 

âmbito administrativo. Nesse sentido, para contestar suas decisões só 
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caberia recurso ao Judiciário (MELO, 2000: 10). 

Outra questão que também está intimamente relacionada à anterior 

e refere-se ao aspecto central do regime regulatório, é a capacidade de 

coação das agências e sua autonomia em relação aos agentes envolvidos. 

No caso da Anatel, como responder e atender às necessidades do 

governo, da comunidade dos usuários e do mercado com independência de 

poder regulador? Esta é uma questão problemática, inclusive para países 

com longa experiência em agências, como os Estado Unidos e que 

demonstra a face ilusória de um Estado neoliberal que reivindica para si o 

status de neutro. 

 Assim, podemos sublinhar algumas questões fundamentais com 

base na curta experiência das agências: sua vulnerabilidade a crises; os 

conflitos de jurisdição entre agências e, em muitos casos, a incompletude 

da transição institucional; sua escassa institucionalização como 

burocracias; sua diferenciada capacidade de tomada de decisões. O que 

podemos perceber é que o modelo regulatório tem sido questionado em 

vários níveis. Uma estratégia de substituição de responsabilidades pode vir 

a ser percebida como altamente eficiente para novos governantes que 

veriam neste aspecto um sinal de pragmatismo. Pois, a partir da percepção 

do balanço dos custos políticos e benefícios econômicos (na forma de 

credibilidade regulatória) que irá determinar o destino não só da ação 

regulatória na área de infraestrutura e do ambiente macroeconômico. Se 

essa análise estiver certa, o destino dessas agências, no curto e médio 

prazos, está indissoluvelmente atrelado à sorte do Banco Central, pois se 

concentra neste um poder mais global de regulação econômica (MELO, 

2000). 
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CAPÍTULO III 

3 – DESENVOVIMENTO DAS TELECOMUNCAÇÕES E 

NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

 

Em 1944 é publicado, na Inglaterra, o livro “O caminho da servidão”, 

de Friedrich August von Hayek, notório economista integrante da Escola 

Austríaca. Nesta obra, o autor declara guerra à intervenção do Estado na 

sociedade, principalmente, na arena do mercado, propondo, com isso, a 

volta do modelo liberal como regulador social.  

Ao fazer apologia ao liberalismo econômico, a seus princípios e 

valores, Hayek alinha, numa frente ampla, socialistas, comunistas, social-

democratas, fascistas, nazistas, entusiastas da planificação econômica, 

reformadores sociais de todos os matizes, adeptos do protecionismo, 

empresários monopolistas e sindicalistas. Todos estes são, para o autor, 

ainda que não o saibam e que em mais nada concordem entre si, 

genuinamente coletivistas e, seguramente, responsáveis pelo advento do 

totalitarismo – caminho que leva o ser humano à servidão (VIDAL, 2006). 

Do ponto de vista contextual, o neoliberalismo nasceu como uma 

reação à forma assumida pelo capitalismo depois da Segunda Guerra 

Mundial, caracterizada pela presença decisiva do Estado na esfera 

econômica. Assim, é prudente afirmar que a vitória ideológica do 

neoliberalismo deve-se, fundamentalmente, aos movimentos concretos do 

capitalismo — em especial a desregulação dos mercados financeiros e a 

própria financeirização sistêmica dela decorrente —, ocorridos a partir da 

primeira metade dos anos 70, devido a (mais) uma crise no padrão de 

acumulação capitalista, do que aos méritos teóricos intrínsecos às idéias 

neoliberais (VIDAL, 2006). 

Outro elemento que influenciou na prática e no discurso neoliberal é 

que, após a derrocada do “socialismo real” no Leste da Europa, o mesmo 



 

 71

se auto-intitulou o porta-voz dos novos tempos, da modernidade e da 

vitória definitiva do capitalismo na sua forma mais “pura”; período agora 

marcado pela absoluta hegemonia do mercado e da competição, em 

oposição às “velhas idéias intervencionistas”.  

Nesse sentido, o surgimento do neoliberalismo simboliza uma reação 

contra certos mecanismos da intervenção estatal, notadamente aqueles 

destinados a promover o planejamento da economia e aqueles 

relacionados com a busca de igualdade de condições nas sociedades 

nacionais do chamado capitalismo avançado (VIDAL, 2006). 

Como no “antigo liberalismo”, o neoliberalismo, do ponto de vista da 

ação política, não implica no fim da intervenção do Estado na economia, 

mas apenas no redirecionamento dessa intervenção. Pois, se o Estado 

antes se colocava como ente provedor de bens sociais, agora se coloca 

mais no plano da regulação social, agindo, basicamente, na possibilidade 

única de estimular todos a se inserirem no mercado, uns certamente como 

proprietários dos meios de produção, outros somente como vendedores da 

sua força de trabalho, o que caracterizaria o Estado de direito.  

O Estado de direito, no sentido de regime de Direito formal 
— de não-concessão pela autoridade de privilégios legais a 
determinados indivíduos — salvaguarda a igualdade 
perante a lei, que é a antítese do governo arbitrário. Uma 
conseqüência necessária disso — contraditória apenas na 
aparência — é que essa igualdade formal perante a lei 
conflita e é de fato incompatível com qualquer atividade do 
governo que vise a uma igualdade material ou substantiva 
intencional entre os diferentes indivíduos, e que qualquer 
política consagrada a um ideal substantivo de justiça 
distributiva leva à destruição do Estado de Direito. Para 
proporcionar resultados iguais para pessoas diferentes, é 
necessário tratá-las de maneira diferente. Dar a diferentes 
pessoas as mesmas oportunidades objetivas não equivale 
a proporcionar-lhes a mesma oportunidade subjetiva. É 
inegável que o Estado de Direito produz desigualdade 
econômica — tudo que se pode afirmar em seu favor é que 
essa desigualdade não é criada intencionalmente com o 
objetivo de atingir este ou aquele indivíduo de modo 
particular (VIDAL, 2006: 90). 

Isto se dá, porque, no capitalismo, o Estado deve representar os 

interesses de longo prazo da classe dominante como um todo. As diversas 
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frações dessa classe devem estar representadas, o que dá o caráter de 

autonomia do Estado em relação a estas frações. Só assim ele pode ser o 

organizador político do interesse geral da classe dominante. Daí, sua 

aparência de Estado de direito, neutro e autônomo. Porém, é uma autonomia 

relativa, pois isto se dá sob a hegemonia da sua fração economicamente 

preponderante em cada período histórico. Sendo assim, o Estado não é 

monolítico e está sujeito às contradições existentes entre as classes e 

frações de classe. Porém, numa situação de normalidade política há nele um 

predomínio de determinadas frações da classe dominante (ALMEIDA, 2003: 

04). 

A ascensão do neoliberalismo e as formas “flexíveis” de consumo da 

força de trabalho, aliadas à hegemonia do capital financeiro (cujo ponto de 

inflexão é a desregulamentação financeira ocorrida a partir de 1975), 

fazem parte das transformações que geraram a face contemporânea do 

capitalismo. Esses processos não estão separados - eles são 

interdependentes -, o que faz do fenômeno da assim chamada globalização 

algo multifacetado. 

De acordo com Balanco (2006), uma das características mais 

marcantes da globalização diz respeito à mudança  no papel econômico do 

Estado. Com relação a este processo diz-nos o autor:  

Como o traço geral das modificações ocorridas nas últimas 
décadas corresponde a um movimento geral de 
desregulamentação e flexibilização, o estado não apenas 
teria perdido sua função tradicional, mas, sobretudo, 
encontrar-se-ia diante de uma situação de quase completa 
perda de autonomia. O aprofundamento da integração 
econômica entre as nações, mediante uma ampla 
liberalização dos fluxos de comércio e de capitais, teria 
tornado obsoleta a função econômica do Estado como 
integrante do mecanismo reprodutor do capital (BALANCO, 
2006: 13). 

 3.1 – As privatizações no Brasil 

Amparado no modelo neoliberal, o Estado brasileiro precisou 

modificar-se para se ajustar a essa nova face do capitalismo 

contemporâneo. Nesse sentido, a fim de seguir uma lógica global 
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anunciada pelos defensores do neoliberalismo, foi preciso toda uma 

reestruturação da relação, Estado x mercado. Essa remodelagem 

legislativa veio com a função de inserir o Brasil no “mercado global” – 

utilizando como estratégia principal a privatização. 

Sobre este aspecto, Octávio Ianni diz-nos o seguinte: 

Sob o neoliberalismo, essa dissociação entre Estado e 
sociedade civil torna o Estado muito mais comprometido 
com tudo o que é transnacional, mundial ou propriamente 
global, reduzindo-se o seu compromisso com as 
inquietações, reivindicações ou tendências dominantes na 
sociedade civil. Amplos setores desta são desafiados a 
situarem-se na lógica de um mercado, ou de mercados, nos 
quais as forças e o predomínio das corporações 
transnacionais dificultam ou simplesmente anulam a 
capacidade de negociação de diferentes categorias de 
assalariados (IANNI, 2007: 111). 

No Brasil, seguindo esta tendência, foi enviada ao Congresso 

Nacional em março de 1990, editada pelo então presidente Fernando 

Collor de Melo - a Medida Provisória (MP) nº 115, que consistia, na base 

legal para o Programa Nacional de Desestatização (PND). Como a 

privatização limita a liberdade do governo para adotar políticas econômicas 

intervencionistas, força-o a empregar uma estratégia de desenvolvimento 

mais voltada para o mercado, ensinamentos da cartilha neoliberal. 

Porém, embora seja a partir do governo Collor que o Estado 

brasileiro começa uma ação mais consistente de privatização, é possível 

encontrar ações nesse sentido desde meados dos anos 70 do século XX. 

Este período ficou conhecido como o início da primeira fase das 

privatizações no Brasil. De acordo com Pinheiro e Giambiangi (2000), em 

1978 foi criada, pelo governo federal, a Secretaria Especial de Controle 

das Estatais. O que representou uma mudança na orientação do governo, 

no sentido de conter a expansão das empresas estatais (EEs.). Como 

principal atividade, este órgão realizou um censo das instituições públicas 

federais, no qual foram identificadas 505, das quais 268 se enquadravam 

com EEs, (PINHEIRO e GIAMBIANGI, 2000) 
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Em 1981, a partir da então recém criada Comissão Especial de 

Privatização foram indicadas 140 EEs que poderiam ser privatizadas. 

Destas, até o ano de 1984, foram vendidas 20, uma foi arrendada e oito 

foram absorvidas por outras instituições públicas, o que gerou uma receita 

de US$190 milhões (PINHEIRO e GIAMBIANGI, 2000). 

Sob o governo do presidente José Sarney, que se estendeu de 

março de 1985 a março de 1990, 18 EEs foram vendidas, cuja receita foi 

US$533 milhões. Outras 18 foram transferidas para administrações 

estaduais, duas incorporadas a instituições federais e quatro fechadas (Op. 

Cit.). 

A privatização foi uma das principais prioridades do Governo Collor, 

tanto é que, logo que tomou posse, enviou a MP 115, que se tornou a Lei 

8.031, instituindo PND, além das principais regras que o regeria. Foi 

criada, também a Comissão Diretora da Privatização, tendo como função a 

supervisão do programa de desestatização, além de poder recomendar ao 

Presidente da República as empresas a serem incluídas no PND. Era ainda 

de sua alçada, o poder de aprovar a forma e as condições de venda das 

EEs, em especial o preço mínimo de leilão público. O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDS ficava responsável pela 

administração do PND. Com essas medidas, deu-se início a segunda fase 

das privatizações no Brasil (Op. Cit.). 

Com a Lei nº 8.031, a participação de investidores estrangeiros na 

compra de EEs, proibida na década de 80, foi permitida, porém, com 

limitação à participação de capital votante em 40% da EE, a menos que o 

Congresso Nacional votasse uma autorização expressando-se em 

contrário.  

Em setembro de 1992, envolvido em uma crise profunda de 

corrupção em seu governo, o presidente Collor de Melo sofreu um 

impeachment e foi substituído pelo vice-presidente Itamar Franco que, 

entre outras ações, no campo da privatização, tornou ilimitada a 

participação de capital estrangeiro na compra das EEs. Fato este 
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que amplia, ainda mais, a inserção do Brasil no mercado globalizado (Op. 

Cit.). 

No interstício de tempo que vai de 1991 a 1994, o PND representou 

uma grande ampliação do alcance da privatização. A maioria das EEs 

industriais foi privatizada, incluindo todas as empresas públicas dos 

setores de siderurgia e fertilizantes, além da maioria do setor petroquímico 

entre outros. 

Nas argumentações favoráveis à privatização, estavam claramente 

expostos os ideais neoliberais. Entre eles, o mais recorrente dizia respeito 

à capacidade de gerência do Estado. Segundo esta noção, o Estado não 

deveria executar atividades que o setor privado fosse plenamente capaz de 

realizar. Ao contrário, deveria concentrar seus esforços em áreas como a 

educação, saúde, segurança e religião. Além de que, sem a regulação 

endógena, os mercados se tornariam mais eficientes estimulando assim, a 

concorrência (Op. Cit.). 

Para Pinheiro e Giambiangi ainda, a partir de um olhar retrospectivo, 

pode-se constatar que durante a gestão do presidente Fernado Henrique 

Cardoso (FHC) teve início a fase mais longa, mais difícil e mais importante 

da privatização. Nessa fase são incluídas as empresas de mineração e 

infra-estrutura; e a ampliação da privatização aos estados e municípios 

(Op. Cit.). 

Essa terceira fase das privatizações contrasta com as duas 

anteriores sob três aspectos:  

1 – Forma institucional – Houve a substituição da Comissão de 

Privatização pelo Conselho Nacional de Desestatização, estreitando, ainda 

mais, os laços da privatização com a administração central; com o artifício 

do uso de emenda constitucional, em 1995 FHC acaba com o monopólio 

público nas telecomunicações; 

2 – Alcance das privatizações – Ocorreu, de fato, a ampliação das 
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privatizações para a esfera estadual e municipal a partir da implementação 

de planos de desestatização específicos; 

3 – Objetivo – Compromisso de investimentos nos setores 

privatizados. 

Entre outubro de 1991 e março de 1999 foram vendidas 115 EEs, 

criando uma receita de US$69 bilhões. Dessas EEs, 28 eram estaduais e 

renderam um terço da receita total. O setor de telecomunicações e energia 

representou 69% desta receita, sendo, respectivos 36% e 33%. E, até 

1999, o capital estrangeiro total investido foi 59% do total (Op. Cit. 35). 

Com relação ao capital da mídia na lógica da globalização. Moraes 

(2003) nos traz uma reflexão interessante. Em sua análise, na arena 

global, a mídia desempenha um duplo papel: ao mesmo tempo em que são 

agentes operacionais dessa nova ordem, são também os responsáveis por 

sua enunciação discursiva, transformando-o no discurso social 

hegemônico. O principal conteúdo deste enunciado é o consumo como 

valor universal, assim capaz de converter necessidades, desejos e 

fantasias em bens integrados à ordem da produção, o que sintetiza o 

discurso e prática político-ideológica da ordem hegemônica. 

Regulamentação, desregulamentação e re-regulamentação são 

palavras utilizadas para traduzir as reformas que se materializam em 

desmantelamento da seguridade social, redução dos investimentos sociais, 

o corte na verba para a saúde, a educação e a habitação, além da 

preparação legal para a oligopolização econômica (MORAES, 2003: 189). 

Nesse sentido, a mídia adere ao processo de globalização de forma 

integralizadora. Com isso assegura ao capital, total fluidez para estar em 

constante deslocamento pelos continentes atrás de rentabilidade, 

caracterizando uma ordem econômica em rede aliado a um poder 

planetário. 

Neste modelo, a indústria cultural produz conteúdos com acesso 
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global e que possam ser vendidos no formato digital, a um público de 

massa. Desta forma, aparecem as mega empresas, formando companhias 

que oferecem produtos a todo público: programas na TV aberta, conteúdos 

gráficos, internet, eventos e iniciativas destinados para todas as linhas de 

produtos. 

Os conglomerados denominados holding sobressaem como pólo de 

inteligência e decisão, ao qual se remetem as estratégias locais, nacionais 

e regionais. Elas organizam e supervisionam suas instituições de cima a 

baixo, em fragmentos e nódulos de uma rede formada por eixos 

estratégicos comuns e hierarquias intermediárias flexíveis (MORAES, 

2003: 194). 

O êxito destas corporações em rede vincula-se ao aprimoramento 

contínuo de tecnologias que favorecem o comando à distância. Bases de 

dados, projetos em execução e planilhas estão disponíveis on-line para 

consulta, fato que facilita a administração e controle das mesmas. 

Caracterizando a mudança da modernidade pesada, do hardware, 

para a modernidade líquida, do software (Bauman, 2001: 96). A partir desta 

estratégia mesclam o global e o regional na fusão “glocal”, muitas vezes 

em parceria com operadores e fornecedores locais. O principal é a 

valorização, produção e reprodução do capital, elementos como os 

indicadores de miséria, desemprego e desigualdades sociais, são 

secundários, o que importa é explorar os potenciais de consumo estejam 

eles onde for. O que resulta em uma concentração de poder sem a 

existência de centralização operacional. 

Moraes (2003) observa que a indústria cultural, do ponto de vista 

global, está nas mãos de duas dezenas de conglomerados, com receitas 

entre 5 a 35 bilhões de dólares. Veiculam dois terços das informações e 

dos conteúdos culturais disponíveis no planeta. O lema da concentração 

dos meios é: “gigantes engolindo as grandes” (MORAES, 2003: 202). 

Essas holdings, também chamadas de global player, contraem a 
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concorrência com as fusões impondo assim, barreiras a novos 

competidores. Com isso, aumenta o poder de negociação com os 

fornecedores, enxugam custos, repartem dívidas, somam receitas e 

patrimônios e agrupam, em um único portfólio, serviços e conteúdos. 

Por outro lado, o reduzido poder político das agências reguladoras 

tem favorecido a monopolização, pois, a convergência infocomunicacional 

instaura-se à sombra da oligopolização de suportes e serviços, ainda que a 

retórica neoliberal insista em suposição dos benefícios tecnológicos. A 

concentração da mídia se consolidou no vácuo aberto pela liberalização 

desenfreada, pela insuficiência de marcos regulatórios e pela deliberada 

omissão dos poderes públicos e de organismos multilaterais. 

Nesse sentido, cresce a oferta de mercadorias, tanto aquelas para o 

público massificado quanto às direcionadas a segmentos de consumidores, 

mas não para de se concentrar a propriedade dos meios. O que inibe 

novos investidores pois, onde quer que se pretenda atuar em mídia, lá 

estará desfraldada a bandeira de um player global (MORAES, 2003: 207). 

McChesney (2003) afirma que a globalização econômica e cultural 

seria impossível sem um sistema de mídia comercial global, para promover 

os mercados globais e encorajar os valores de consumo. 

Nesta perspectiva, a onda neoliberal representaria o conjunto de 

políticas nacionais e internacionais que exigem a dominação empresarial 

de todas as questões sociais, com a mínima força de reação. Desta forma, 

os governos se tornariam maiores, para melhor servir aos interesses das 

corporações. 

Com relação ao sistema da mídia global (indústria cultural 

globalizada), McChesney acredita num processo parecido ao que ocorreu 

com a indústria petrolífera e automobilística no início do século XX, 

exemplifica com uma declaração de um ex-presidente da AOL-Time 

Warner: “-Não queremos ser vistos como uma empresa norte-americana. 
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Pensamos em termos globais”. 

Em um setor, que se encontra cada vez mais em convergência e 

consolidação, aliado a concentração de propriedade dos meios, que inibe 

competidores, pois, ou é “ficar bem grande bem depressa ou ser engolido 

por alguém”. Com efeito, não há outras escolhas para as empresas, que 

não os conglomerados de mídia (MCCHESNEY, 2003: 222). 

Diferente do que é pregado por autores partidários do 

neoliberalismo, o sistema de mídia global não é resultado do “mercado 

livre” ou da lei natural; é conseqüência de ações estatais importantes que 

foram implantadas para criar o sistema. 

Segundo McChesney, ainda, o neoliberalismo, além de ser uma 

teoria econômica é também uma teoria política, pois, pressupõe que a 

dominação empresarial da sociedade ocorra com mais eficácia, quando há 

uma democracia representativa, mas só quando esta é traduzida em uma 

forma política ineficiente, caracterizada por alto grau de despolitização, 

especialmente entre os pobres e os trabalhadores. Nesse momento, 

entraria a mídia trabalhando para tentar ocupar esta lacuna (MCCHESNEY, 

2003). 

De acordo com Lima (2004) a concentração de propriedade na 

indústria cultural, que resulta no estabelecimento de mega empresas 

mundiais, pode ser comparação com o processo biológico de sinergia – no 

qual há um processo de integração vertical, horizontal e cruzado de 

indústria de comunicação – cujo resultado é maior que a simples junção de 

suas partes isoladas. 

Deste processo, segundo o autor, verificam-se duas conseqüências 

principais: a) a fusão de diferentes políticas públicas; b) novos global plays 

e organismos internacionais, a exemplo da União Internacional de 

Telecomunicação (UIT) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) – 

são responsáveis pela formulação de políticas a nível nacional e 
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internacional (LIMA, 2004).  

Avaliando o caso das privatizações do setor no Brasil, Lima (2004) 

verifica que em 1996, o governo brasileiro, através do Ministério das 

Comunicações celebra um termo de cooperação com UIT, no sentido de 

preparar o país, do ponto de vista da estrutura institucional, para as 

privatizações (LIMA, 2004). 

A UIT – um órgão no qual governos e o setor privado coordenam as 

redes e os serviços globais de telecomunicações – pertence a ONU – e 

sofre de grande influencia dos global players. 

No compromisso assumido entre o Brasil e a UIT havia muita 

sintonia com os interesses dos global players, tanto é que, desta relação 

foi elaborado um projeto de lei que aliava  a  privatização atrelada a 

entrada de investidores estrangeiros. Fato, que logo depois, veio a ocorrer. 

Outro reflexo, de rearranjo institucional nacional motivado por 

instituições internacionais, foi a participação brasileira no Acordo Geral das 

Telecomunicações, na OMC, que alimentou o projeto da LGT no 

Congresso Nacional.  

Até 1995, a OMC era denominada GATT (em português – Acordo 

Geral de Comércio e Tarifas) que, já naquele momento tinha o Brasil como 

membro. O acordo era baseado em interesses econômicos mútuos e nas 

respectivas vantagens locacionais facilitadas pela atuação de empresas 

transnacionais de vários tipos. 

 

3.2 - Mudança do marco regulatário  

3.2.1 - Telecomunicações no Brasil 

 Antes da existência da Lei Geral de Telecomunicação, o setor era 

organizado pelo Código Brasileiro de Telecomunicações - CBT. Entender 
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esse código é fundamental para a compreensão das mudanças que 

ocorrem no ambiente regulador das telecomunicações do Brasil. 

 Durante sua vigoração (1962-1997), o CBT foi modificado 

principalmente por dois atos do governo militar. Um deles foi a 

reorganização administrativa instituída pelo Decreto-Lei nº 200 de 25 de 

fevereiro de 1967, que entre outros fatores, cria o Ministério das 

Comunicações e; o Decreto-Lei nº 236 de 28 de fevereiro de 1967, que 

vem com a intenção explicita de modificar o CBT, adequando-o a um 

sistema de integração nacional pretendido pelo militares. 

Diante disso, consta-se como esse código criou as bases para um 

sistema integrado nacionalmente, composto por uma empresa pública que 

controlava todo o setor de telefonia, tal como se encontrava no momento 

imediatamente anterior às privatizações ocorridas em 1997. 

Elementos como a Emenda Constitucional N° 8, que autoriza o 

Estado a reestruturar o setor; a Lei Mínima, primeira lei que permite a 

desestatização no setor, agindo especificamente, sobre as concessões na 

área de telefonia móvel, e ainda, a Lei Geral de Telecomunicações, 

responsável pela reorganização geral dos serviços de telecomunicações, 

foram considerados para a efetivação desta parte do estudo. 

É analisada também a Agência Nacional de Telecomunicações, o 

órgão responsável pela regulação no setor. Verificando suas atribuições e 

responsabilidades, bem como sua estrutura de funcionamento e de divisão 

de poderes, a fim de compreender como se processa a relação entre 

Estado, usuários e concessionárias que teriam na Anatel sua fonte de 

apoio e de intermediação. 

Por fim, foi verificado em que se consubstancia o Plano Geral de 

Outorgas e o Plano Geral de Metas para a Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações, responsáveis pela concretização do ambiente 

regulador em que nos encontramos hoje. 
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3.2.2 - Código Brasileiro de Telecomunicações 

O Código Brasileiro de Telecomunicações, erigido com a Lei N° 

4.117 de 27 de agosto de 1962, organizou o setor telecomunicações até o 

surgimento da LGT em 1997. Foi o primeiro instrumento normativo 

elaborado no pós-guerra, que tinha a função de englobar em suas 

diretrizes os avanços tecnológicos, a exemplo da televisão, que, embora 

prevista em decretos anteriores, era feito de forma dispersa. Nesse 

sentido, tornou-se necessária a elaboração de uma lei para tratar 

exclusivamente desse setor que havia crescido muito, tanto em 

quantidade, como em qualidade. 

O Art. 1º do CBT expressa que os serviços de telecomunicações em 

todo o país obedecerão aos preceitos do novo código. Esses serviços são 

definidos no Art. 4º como “[...] a transmissão, emissão ou recepção de 

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de 

qualquer natureza, por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer 

outro processo eletromagnético”.33 

Como se pode perceber, o novo código tratava da regulação dos 

serviços de rádio, televisão, telex, telefonia. 

No CBT, as telecomunicações são organizadas em um sistema 

nacional, na forma de troncos e redes contínuos que cumpririam o papel de 

conectar todo o território nacional. Esses partiriam das capitais dos 

estados e do Distrito Federal, e as redes partiriam desses trocos. Dessa 

forma, com troncos ligando as principais cidades do país, que, por sua vez, 

estariam ligados a um sistema de redes, todo o território nacional seria 

conectado pelas telecomunicações. (Art. 7º e 9º) 

                                                 

33 Código Brasileiro de Telecomunicações Lei nº 4.117 de 27 de agosto de 1962, Art. 4º 
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O código também dispõe sobre a competência privativa da União 

para explorar, manter e fiscalizar os serviços de troncos que integram o 

Sistema Nacional de Telecomunicações, inclusive suas conexões 

internacionais. Embora os Estados e Municípios pudessem organizar, 

regular e executar serviços de telefones, diretamente ou mediante 

concessão, no que diz respeito a fiscalização, a responsabilidade era da 

União. (Art.11, 13, 30 e 31) 

Por outro lado, o Art. 33 considera que os serviços de 

telecomunicações, não executados diretamente pela União, poderiam ser 

explorados por concessão, autorização ou permissão. O que mantém o 

espaço legal de ação para iniciativa privada na radiodifusão como já 

previsto no Decreto 21.11134. 

No Art. 14, criou-se o Conselho Nacional de Telecomunicações 

(Contel)35, diretamente subordinado ao Presidente da República, cuja 

                                                 

34 O Decreto 21.111 de 01 de março de 1932 foi o instrumento legal anterior, comparativo 
ao CBT. 
35 Art. 15 O Conselho Nacional de Telecomunicações terá um Presidente de livre 
nomeação do Presidente da República e será constituído: 
a) do Diretor do Departamento dos Correios e Telégrafos, em exercício no referido cargo, 
o qual pode ser representado por pessoa escolhida entre os membros do seu Gabinete 
ou Diretores de sua repartição; 
b) de 3 (três) membros indicados, respectivamente, pelos Ministros da Guerra, Marinha e 
Aeronáutica; 
c) de 1 (um) membro indicado pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; 
d) de 4 (quatro) membros indicados, respectivamente, pelos Ministros da Justiça e 
Negócios Interiores, da Educação e Cultura, das Relações Exteriores e da Indústria e do 
Comércio; 
e) de 3 (três) representantes dos 3 (três) maiores partidos políticos, segundo a respectiva 
representação na Câmara dos Deputados no início da legislatura, indicados pela direção 
nacional de cada agremiação; 
f) do diretor da empresa pública que terá a seu cargo a exploração dos troncos do 
Sistema Nacional de Telecomunicações e serviços correlatos, o qual pode ser 
representado por pessoa escolhida entre os membros de seu Gabinete ou Diretores da 
empresa; 
g) do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Telecomunicações, sem direito a voto. 
§ 1º Se os três partidos a que se refere a alínea e estiverem todos apoiando o Governo, o 
partido de menor representação será substituído pelo maior partido de oposição, com 
representação na Câmara dos Deputados. 
§ 2º Os representantes dos partidos políticos de que trata este artigo serão indicados até 
30 (trinta) dias após o início de cada legislatura. 
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função é de órgão normativo, de consulta, orientação e elaboração da 

política nacional de telecomunicações. Posteriormente, porém, devido a 

uma estratégia de centralização utilizada pelos governos militares, o Contel 

foi incorporado à estrutura do Ministério das Comunicações com a 

reorganização da administração federal promovida pelos militares em 

fevereiro de 196736. 

Para evitar que interesses outros, que não o público, pudessem 

exercer alguma forma de pressão no interior do Contel, o CBT determina 

que nenhum membro ou servidor possa fazer parte de qualquer empresa, 

companhia, sociedade ou firma, que tenha por objetivo comercial ou 

qualquer interesse direto ou indireto as telecomunicações, algo que se 

comprovado, acarretaria na perda imediato do mandato no Conselho37. 

O Contel é dirigido por uma secretaria executiva, que era o 

Departamento Nacional de Telecomunicações - Dentel, responsável pela 

administração do setor de Telecomunicações. Assim como o Contel, o 

Departamento Nacional de Telecomunicações é absorvido pelo Ministério 

das Comunicações em 1967. 

Um dos principais passos no sentido de efetivar-se a estruturação de 

um sistema nacional de telecomunicações foi a criação, no CBT, da 

Empresa Brasileira de Telecomunicações – Embratel, que se constituía 

numa entidade autônoma, sob a forma de empresa pública, cujo capital 

fosse exclusivamente de pessoas jurídicas de direito público, bancos e 

empresas governamentais, com o fim de explorar industrialmente os 

serviços de telecomunicações que fossem explorados diretamente pela 

União (Art. 42). 

                                                 

36 Mais especificamente com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 200, DE 25 de 
fevereiro de 1967 que dispunha sobre a organização da Administração Federal e 
estabelecia as diretrizes para a reforma administrativa. 
37 Art. 23. 
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Em relação aos crimes que, porventura, pudessem infringir as regras 

legais estabelecidas para as telecomunicações, alguns foram previstos no 

CBT, bem como suas penas, a exemplo da inviolabilidade das 

telecomunicações que previa desde a aplicação de multa, suspensão, 

cassação, até a detenção para os concessionado ou permissionado, a 

depender de cada caso especificamente. 38 

A única exceção ficaria a cargo dos serviços fiscais e das estações e 

postos oficiais que poderiam interceptar as telecomunicações, sem que a 

lei deixe claro em que circunstâncias essa ação fosse adequada39. 

Por fim, em seu Art. 121, O CBT autoriza ao Conselho Nacional de 

Telecomunicações proceder à revisão dos contratos de empresas de 

telecomunicações em funcionamento no país, buscando padronizar os 

contratos, observando as peculiaridades de cada tipo de serviço. Com isso, 

buscava-se ajustar o setor de telecomunicações, a fim de se evitar 

possíveis irregularidades que pudessem, de alguma forma, atrapalhar a 

configuração de um novo sistema. 

3.2.3 - A reorganização da administração federal pelos militares 

Em 25 de fevereiro de 1967, foi baixado o Decreto-Lei n° 200 que 

reorganizava a estrutura da administração federal a fim de adequá-la a 

uma estrutura de governo militar. Representou à ascendência do Executivo 

sobre o Legislativo/Judiciário e, simultaneamente, a centralização do 

processo decisório em nível federal. Essa nova relação de forças foi 

institucionalizada por uma profunda modificação dos próprios “ramos” do 

aparelho do Estado. 

Em seu Capítulo V, o Decreto-Lei trata das comunicações, sendo 

que, em seu Art. 165, determina a incorporação do Contel ao  Ministério 

                                                 

38 Art. 55, 58 e 61. 
39 § 2º do Art. 56. 
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das Comunicações. Com esse feito, o Contel perde seu poder de 

regulador, passando a ser um órgão consultivo, pois seu poder decisório é 

diluído, uma vez que, dos treze membros do Contel, onze estavam 

diretamente ligados ao governo (o presidente do Conselho que seria 

Secretário-Geral do Ministério das Comunicações; mais os representantes 

do Ministério da Educação e Cultura; do Ministério da Justiça; do maior 

partido que apóia o Governo no Congresso Nacional; do Ministério da 

Indústria e do Comércio; dos Correios e Telégrafos; do Departamento 

Nacional de Telecomunicações; da Empresa Brasileira de 

Telecomunicações; do Ministério da Marinha; do Ministério do Exército e; 

do Ministério da Aeronáutica). E apenas dois representantes poderiam 

argüir algum tipo de oposição aos planos do governo, que seriam o do 

maior partido de oposição no Congresso Nacional e o das empresas 

concessionárias de serviços de telecomunicações, porém, fatalmente 

seriam vencidos pelo voto da maioria governista40. 

Nesse mesmo Decreto-Lei, o Departamento Nacional de 

Telecomunicações passa a integrar, como órgão central, o Ministério das 

Comunicações. Fato que completa o Minicom como o principal órgão de 

poder no setor de telecomunicações até o surgimento da agência 

reguladora em 199741.  

3.2.4 - O Decreto-Lei nº 236 

Em 28 de fevereiro de 1967, é baixado o Decreto-Lei nº 236 que 

altera alguns pontos do Código Brasileiro de Telecomunicações a fim de 

aumentar, ainda mais, o poder do Presidente da República e garantir, em 

termos da radiodifusão, o controle por parte das empresas concessionárias 

e/ou permissionárias de brasileiros, reforçando assim, a ideologia 

                                                 

40 Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a Organização da 
Administração Federal, Estabelece Diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 
Providências. 
41 Representada pela Agência Nacional de Telecomunicações, criada pela Lei Geral de 
Telecomunicações - LGT (Lei 9.472, de 6 de julho de 1997). 
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nacionalista e de centralização que foi marca do período ditatorial por que 

passou o Brasil entre os anos de 1964 a 1984. 

O Art. 3º desse Decreto-Lei revoga os artigos de nº 58 até o 99 do 

CBT, deixando explícito na nova redação do Art. 60 do CBT em sua alínea 

b. Assim, a cassação de concessão, função anteriormente exclusiva do 

Contel, passa a ser função do Presidente da República, cabendo ao Contel 

a multa e suspensão, e a cassação, só em caso de permissionárias. 

No parágrafo único do Art. 4º, é estabelecido que nem pessoas 

jurídicas, excetuando-se os partidos políticos nacionais, nem estrangeiros 

poderão ser sócios ou participar de sociedade que executem serviço de 

radiodifusão, nem exercer sobre ela qualquer tipo de controle direto ou 

indireto. No Art. 6º é enfatizado que só os brasileiros natos poderão 

exercer os cargos e funções de direção, gerência, chefia de 

assessoramento e assistência administrativa e intelectual nas empresas. 

Convergindo com essas posições, o Ar. 7º veda às empresas de 

radiodifusão manter contratos de assistência técnica com empresas ou 

organizações estrangeiras42 

3.2.5 - A Embratel 

A Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel), empresa 

responsável por integrar um sistema nacional de telecomunicações e 

encarregada dos serviços telefônicos de longa distância e internacional na 

forma de exclusividade, foi criada em 1965, e em 1967 foi vinculada ao 

recém-criado Ministério das Comunicações (JAMBEIRO, 2001; PESSINI, 

2003). 

Em 1972, com a Lei 5.792 que instituiu a política de exploração de 

serviços de telecomunicações e autorizou a criação da Telebrás 

(Telecomunicações Brasileiras S.A.), a Embratel tornou-se subsidiária da 

                                                 

42 Decreto-lei nº 236 - de 28 de fevereiro de 1967 que complementa e modifica o Código 
Brasileiro de Telecomunicações. 
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Telebrás e foi imediatamente transformada em sociedade de economia 

mista. 

Entre as atribuições da Embratel, estava a responsabilidade de 

operação de satélites para uso doméstico. Começando com o Brasilsat I e 

II, lançados em 1985 e 1986 respectivamente, vindo até o Brasilsat B1, da 

segunda geração, lançado em 1994 (PESSINI, 2003). 

3.2.6 - A Telebrás 

A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) é uma empresa de 

economia mista vinculada ao Ministério das Comunicações. Autorizada 

pelo Decreto 70.914, na qualidade de empresa holding43 da Embratel e as 

companhias operadoras responsáveis pelos serviços locais, sendo que 

essas últimas tinham o monopólio de operação nas suas respectivas 

regiões. A Telebrás detinha mais 50% das ações  com direito a voto, o que 

tornava o governo o principal acionista e os assinantes dos serviços 

telefônicos como acionistas minoritários (JAMBEIRO, 2001). 

A Telebrás era responsável pela formulação de diretrizes gerais e de 

políticas de aquisição de equipamentos, bem como a normalização técnica 

e a definição da política tarifária e da divisão de receitas entre as 

operadoras regionais e a Embratel (PESSINI, 2003). 

Segundo Pessini ainda,  

[...] Além das funções de controle, regulação e 
financiamento, a Telebrás mantém um dos mais 
importantes centros de pesquisa especializados na área em 
todo o mundo, o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
(CPqD) para o qual investe um percentual de 
aproximadamente 1,5% das receitas líquidas de exploração 
dos serviços (PESSINI, 2003). 

3.2.7 - Telecomunicações e desenvolvimento 

                                                 

43 Empresa que possui subsidiárias e geralmente limita suas atividades à sua 
administração.  
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Durante a Assembléia Constituinte (1987/1988), em meio às 

discussões realizadas em torno dos rumos que as telecomunicações 

deveriam tomar, haviam posições a favor da continuidade do monopólio da 

União, outras, concordando com o funcionamento de um sistema misto e 

complementar, tal como ficou no texto final da constituição de 1988, ou 

ainda, se a mesma deveria ser totalmente entregue a iniciativa privada. O 

que podemos observar entre as diversas perspectivas apresentadas é uma 

vinculação constante entre telecomunicações e desenvolvimento. 

O que está implícito nesse debate é a crença de que o crescimento 

econômico viria com o desenvolvimento proporcionado pelas 

telecomunicações. O que nos garante que, em conseqüência do 

desenvolvimento das telecomunicações, viria o crescimento econômico, 

que, por sua vez, traria benefícios a toda sociedade. 

O que seria característico na relação entre telecomunicações e 

desenvolvimento? Essa relação é causal ou complementar? 

Michalski (2002) nos responde a essas questões da seguinte forma: 

as telecomunicações teriam um caráter complementar, já que representam 

apenas um fator de desenvolvimento. Outro fator decisivo seriam os 

investimentos em “capital humano”, infra-estruturas e reformas 

institucionais (MICHALSKI, 2002).  

O autor nos coloca diante um antigo e, ao mesmo tempo, novo 

paradigma envolvendo a relação entre comunicação e desenvolvimento. O 

antigo diz respeito à noção de comunicação atrelada aos transportes, pois, 

segundo preza o ideário marxiano, as comunicações melhoradas seriam o 

meio principal para a redução do tempo de circulação das mercadorias. 

Isto por que, no contexto de Marx, comunicação abarcava também o 

sentido de logística. 

Devido ao estágio de desenvolvimento tecnológico em que se 

encontra o setor de telecomunicações, vivemos sob um novo paradigma, 

concentrado mais em mídias interativas de comunicação, dentre as quais 
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podemos citar o telefone e a Internet, do que aquelas direcionadas em uma 

única direção, embora estas não tenham desaparecido mas, a cada dia, se 

integram a este paradigma. Como exemplo, temos o jornal impresso, que 

hoje já possui versões on-line. 

Como principal ente impulsionador desse novo paradigma, o autor 

coloca o Banco Mundial que, em meados da década de 60, começou a 

engajar-se em projetos de telecomunicações e na década de 70 

desenvolveu diversas atividades a fim de fortalecer a organização e a 

gerência das empresas de telecomunicações. Além disso, a partir da 

década de 80, começou a investir em reformas setoriais  baseadas em 

estudos próprios. 

Outro ente responsável pela consolidação desse novo paradigma foi 

a ONU, através da sub-organização ITU, sigla em inglês para a União 

Internacional de Telecomunicação, erigida em 1982. A ITU criou em 1989 a 

Agência de Desenvolvimento das Telecomunicações (BTD – sigla em 

inglês), que desde 1994 elabora anualmente o Relatório de 

Desenvolvimento das Telecomunicações no Mundo. 

Diante dessas experiências, o autor chega à conclusão de que as 

telecomunicações influenciam no desenvolvimento de forma indireta. O que 

torna inegável o fato de que as telecomunicações servem ao 

desenvolvimento econômico.  

Diante disso, seguindo o ideário neoliberal, governos no mundo 

inteiro fizeram ou estão fazendo desregulamentações no sentido de liberar 

setores para iniciativa privada, acreditando que esta liberalização, 

entendida muitas vezes como privatização, promova o desenvolvimento do 

setor, desenvolvendo, conseqüentemente, toda economia. 

Por ouro lado, Michalski (2002) enfatiza a argumentação de que, ao 

se realizar projetos de desenvolvimento, tem que se levar em consideração 

os meios de comunicação. Porém, esperar que as telecomunicações 

eliminem as desigualdades é ingênuo, pois as telecomunicações não são a 
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sua causa. 

3.2.8 - Constituição de 1988 

As Constituições do século XX, anteriores à de 1988, reafirmaram e 

mantiveram sob forte influência do Estado os serviços de telecomunicação.  

Sob o primado da regulamentação estatal, esses serviços tiveram toda a 

sua estrutura centrada nas mãos do Estado, onde o mesmo era o centro 

das decisões.  Assinalamos, entretanto, que o fato do Estado ter o poder 

decisório, não significava que o mesmo buscasse o interesse geral, 

trabalhando de forma a buscar o desenvolvimento das telecomunicações 

em sintonia com a sua democratização, logo, de acordo com as reais 

necessidades da sociedade civil brasileira.   

Dessa forma, podemos resumir o período constitucional anterior à 

Constituição de 1988, enquanto um período onde o Estado, através das 

constituições e decretos, reafirmou o seu autoritarismo, estimulou a 

ampliação de um mercado de produção capitalista onde 

A comunicação passou a servir de instrumento de 
consolidação e expansão do capitalismo, pelo seu caráter 
comercial, sem qualquer reconhecimento de que se trata, 
na realidade, de um direito social, um bem cultural de todo 
cidadão (PEREIRA, 1987: 944). 

Ao contrário da Carta anterior, a atual não contempla a expressão 

‘intervenção do Estado no domínio econômico’, porque a atuação no 

domínio econômico é, toda ela, deferida aos particulares, cabendo tão-

somente ao Estado assumir as excepcionalíssimas hipóteses do Art. 173 

da Constituição. 

O Art. 173 salienta que a intervenção do Estado na atividade 

econômica só será permitida, em caso excepcional.  Assim consta no texto 

do artigo:  

                                                 

44 PEREIRA, Moacir. A democratização e o direito à informação na constituinte. SP, 
Global Editora, 1987; pg. 9. 
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Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta 
constituição, a exploração direta de atividade econômica 
pelo Estado só será permitida quando necessária aos 
imperativos de segurança nacional ou relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei.  

Caracterizando, desta forma, a saída do Estado como executor na 

economia, à condição de órgão regulamentador, fiscalizador ou mais 

propriamente de mediador entre os interesses da sociedade civil e os 

interesses do empresariado.  Entretanto, na posição de órgão fiscalizador, 

regulador e mediador, o Estado tem, historicamente, cedido ao poder dos 

grupos empresariais, que desenvolvem uma forte pressão e acabam tendo 

seus privilégios e interesses aceitos, ao mesmo tempo em que estes 

ganham contornos de interesses nacionais. 

Porém, no governo de Fernando Henrique Cardoso, as mudanças no 

setor de telecomunicações brasileiro atingiram seu auge. Em seu primeiro 

mandato (1995-1998) é impressionante a velocidade e o volume das 

mudanças: de um sistema monopolista estatal, freqüentemente tido como 

ineficiente e investindo muito aquém do necessário; transformou-se em 

uma estrutura privatizada, com uma estrutura tida como moderna e 

competitiva, impulsionada por grandes investimentos e compromissos de 

investidores agressivos que, em muitos casos conseguiram empréstimo na 

própria estrutura do Estado, a partir do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. (Novaes, 2000: 147) 

No que se refere ao setor de telecomunicações, alguns entraves se 

colocaram para sua desestatização. Além de mudanças necessárias na 

Constituição de 1988, que mantinha o monopólio da União no setor, 

haviam, segundo Novaes (2000), seis outros passos necessários para que 

houvesse a privatização. Seriam: a) a elaboração de uma nova lei que 

revisse e redefinisse o papel do Estado no setor; b) o estabelecimento de 

uma agência reguladora independente e legítima; c) a criação de uma 

ambiente competitivo para depois da privatização; d) uma revisão nas 

tarifas; e) o estabelecimento de um modelo capaz de  suportar a passagem 

de um sistema monopolista estatal para o setor privado, protegendo os 
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interesses, por vezes conflitantes, entre o governo e os demais acionistas 

da Telebrás; e f) a preparação e formatação das empresas vinculadas à 

Telebrás para a privatização. (NOVAES 2000) 

3.2.9 - A Emenda Constitucional n° 8 

A emenda Constitucional n° 8, aprovada em 5 de agosto de 1995, 

mudou o Art. 21 da Constituição de 88. Este foi o primeiro passo para a 

substituição do modelo estatal por outro, na época propagandeado como 

mais ágil e capaz de atender melhor às crescentes demandas do setor 

privado por serviços especializados e de maior valor agregado. Além disso, 

o Congresso determinou que o Poder Executivo não poderia mais lançar 

mão de medidas provisórias para legislar no ínterim, ou seja, o governo 

deveria submeter um novo código de telecomunicações ao Congresso.  
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O quadro abaixo demonstra as mudanças implementadas pela 

emenda. 

Constituição de 1988 Emenda constitucional nº 8, de 
1995 
Altera o inciso XI e a alˇnea "a" do 
inciso XII do 
art. 21 da Constitui ı̆o Federal. 
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Art. 21. Compete a União: 
 
(…) 
 
XI - explorar, diretamente ou 
mediante concessão a empresas sob 
controle acionário estatal, 
os serviços telefônicos, telegráficos, 
de transmissão de dados e demais 
serviços públicos de 
telecomunicações, assegurada a 
prestação de serviços de 
informações por entidades de direito 
privado através da rede pública de 
telecomunicações explorada pela 
União; 
XII - explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou 
permissão: 
a) os serviços de radiodifusão 
sonora, de sons e imagens e demais 
serviços de 
telecomunicações; 

As Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 
Art. 1º O inciso XI e a alínea "a" do 
inciso XII do art. 21 da Constituição 
Federal passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
 
"Art. 21. Compete à União: 
.......................... 
XI - explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços de 
telecomunicações, nos termos da lei, 
que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de 
um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais; 
XII - explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou 
permissão: 
a) os serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens; 
........................ 
......................." 
Art. 2º É vedada a adoção de 
medida provisória para regulamentar 
o disposto no inciso XI do 
art. 21 com a redação dada por esta 
emenda constitucional. 
 

Fonte: www.senado.gov.br 

Como não se tinha elaborado um novo código que abarcasse as 

inovações da emenda N° 8, nesse mesmo período, o então Ministro das 

Comunicações, Sérgio Motta, enviou ao Congresso uma lei para permitir a 

abertura do serviço celular imediatamente, a chamada Lei Mínima ( Lei nº 

9.295 de 19 de julho de 1996), deixando a proposta mais complexa de 

mudança do código para depois. 
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3.2.10 - A Lei Geral de Telecomunicações 

A aprovação da Lei Geral de Telecomunicações - LGT (Lei 9.472, de 

6 de julho de 1997) marcou a mudança definitiva de postura do Estado 

brasileiro em relação ao setor de telecomunicações. A nova lei determinava 

que o Estado deixasse de exercer o papel de provedor dos serviços de 

telecomunicações e passasse a regulamentar o setor. Os principais pontos 

da nova lei são: a) a definição do princípio geral que rege os serviços de 

telecomunicações; b) a criação da Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel); c) a organização do serviços de telecomunicações; e d) a 

reestruturação e privatização do Sistema Telebrás. 

Em seu artigo primeiro, a nova lei deixa claro a nova função a ser 

exercida pelo Estado. Assim fica explicitado “Compete à União, por 

intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas estabelecidas 

pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos serviços 

de telecomunicações” (LGT, Art. 1°). Artigo que demonstra uma mudança 

de postura por parte do Estado, que historicamente se portou como 

provedor de serviços de telecomunicações e agora se coloca como 

organizador. 

Essa mudança de postura fica mais especificada ainda quando, no 

parágrafo único desse artigo, define-se a função de organizador. Diz-nos a 

lei:  

A organização inclui, entre outros aspectos, o 
disciplinamento e a fiscalização da execução, 
comercialização e uso dos serviços, e da implantação e 
funcionamento de redes de telecomunicações, bem como, 
da utilização dos recursos de órbita e espectro de 
radiofreqüências (Parágrafo único do Art. 1° LGT). 

Complementando essa idéia, soma-se os itens do Art. 2, que trata 

das competências do poder público no setor, onde elementos como o 

fortalecimento do poder regulador do Estado, a garantia de não abusos aos 

usuários, o estímulo a expansão dos serviço e a garantia de acesso por 

parte de toda população, entre outros, garantem uma nova fase de atuação 
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do Estado no setor de telecomunicações. 

No que tange à organização dos serviços de telecomunicação as 

classificações e definições visam salvaguardar o interesse do público 

consumidor e assegurar a continuidade dos serviços de forma competitiva 

e justa. Isso fica explícito já no Art. 6: 

Os serviços de telecomunicações serão organizados com 
base no princípio da livre, ampla e justa competição entre 
todas as prestadoras, devendo o Poder Público atuar para 
propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da 
competição imperfeita e reprimir as infrações da ordem 
econômica (Art. 6° LGT). 

Na LGT fica claro que a regulamentação é muito mais forte e 

detalhada para os serviços de telecomunicações de regime público, uma 

vez que há interesses coletivos envolvidos. Nesse sentido, o regime 

público é definido como aquele prestado mediante concessão ou 

permissão, com atribuição de sua prestadora ter por obrigação a 

universalização e a continuidade. 

Outro elemento central na LGT é a criação da Agência Nacional de 

Telecomunicações – Anatel, criada como autarquia especial, sendo 

portanto, um órgão estatal descentralizado e regulador do setor de 

telecomunicações. A estrutura administrativa da agência é formada de 

acordo com o organograma exposto abaixo: 
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Fonte: www.anatel.gov.br 

 

De acordo com o organograma temos: 

a) O Conselho Diretor: composto por cinco conselheiros, 

dentre os quais um será nomeado Presidente da agência, sendo que 

todos são escolhidos pelo Presidente da República45. Esse Conselho 

é responsável por resoluções, súmulas, arestos, atos, despachos, 

consultas públicas e portarias em nome da Anatel. O poder decisório 

da Anatel fica concentrado nesse conselho. 

b) O Conselho Consultivo: composto por 12 conselheiros, 

sendo cada par indicado, respectivamente, pelo Senado Federal, 

Câmara dos Deputados, Poder Executivo, entidades de classe das 

prestadoras de serviços de telecomunicações, entidades 

representativas dos usuários e, entidades representativas da 

sociedade46. Nesse conselho é onde se dá a participação 

                                                 

45 Artigo 20 do Decreto 2.338 de outubro de 1997. Regulamento da Agência Nacional de 
Telecomunicações. 
46 Artigo 37 do Dec. 2.338. 
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institucionalizada da sociedade com a função de opinar, antes de 

seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações, sobre o 

plano geral de outorgas, o plano geral de metas para a 

universalização de serviços prestados em regime público, além de 

aconselhar, apreciar e requerer informações em demais assuntos 

referentes à políticas governamentais de telecomunicações. 

c) A Ouvidoria, formada por um ouvidor nomeado pelo 

Presidente da República. Cumpre o papel de elaborar documentos 

de apreciação crítica sobre a atuação da agência. 

d) As outras instâncias ficam subordinadas a Presidência, 

a fim de auxiliar na função reguladora da Anatel. 

A LGT define o termo telecomunicação como a transmissão, emissão 

ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro 

processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, 

imagens, sons ou informações de qualquer natureza. ($1 do Art, 60 LGT). 

De resto, o Livro III da LGT, redefine o papel do Estado ante os 

serviços de telecomunicações, e o que era considerado como atribuição de 

regulação ao Ministério das Comunicações passa a ser regulado pela 

Anatel. A única exceção é a radiodifusão que, embora possamos perceber 

inclusa na definição de telecomunicação feita pela LGT, continua sob 

responsabilidade do Ministério das Comunicações47, ficando a Anatel 

responsável pela fiscalização. 

Com relação a reestruturação e a privatização do Sistema Telebrás, 

em seu artigo 187, a LGT simplesmente diz que o Poder Executivo fica 

autorizado a promover a reestruturação, a desestatização das empresas de 

telecomunicações direta ou indiretamente controladas pela União. 

                                                 

47 Com implementação da LGT, a Anatel fica responsável para regular todo o setor de 
Telecomunicações, a exceção fica a cargo da radiodifusão que continua normatizado por 
regulação específica sob controle do MiniCom. 



 

 100

Além disso, o Art. 189 diz que essa reestruturação poderá ocorrer 

por cisão, fusão, incorporação de empresas, bem como a dissolução de 

sociedade ou a desativação parcial de seus empreendimentos. Além de 

deixar claro, no Art. 193, que a privatização implica na abertura do setor ao 

mercado competitivo. 

A Anatel nasceu sob o signo da privatização e com muito trabalho a 

ser desenvolvido pela frente, uma vez que é a agência responsável por 

ordenar e fazer progredir a nova fase das telecomunicações no Brasil. 

Como exemplo, temos a elaboração do Plano Geral de Outorgas (aprovado 

em 02/04/1998) e do Plano Geral de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (aprovado em 15/05/1998). Fator que torna mais 

dinâmicas e conturbadas as negociações com os diversos agentes 

envolvidos, pois a nova realidade no setor de telecomunicações é, 

também, construída pela recém nascida Anatel. 

3.2.11 - O Plano Geral de Outorgas48 

Com este plano, em 1997 a Anatel divide o território brasileiros em 4 

regiões geográficas a fim de se efetivar a privatização e coibir a construção 

de monopólio e/ou oligopólios, ao menos em aspectos nacionais pois, do 

ponto de vista regional, foi o que acabou se consolidando. 

O plano define que as concessões não têm caráter exclusivo e 

determina a divisão territorial da seguinte forma: 

Área 1 – TELESP, que engloba o Estado de São Paulo; Área 2 – 

Tele Norte-Leste, responsável pelas regiões Norte e Nordeste, os Estados 

de Minas Gerais e Rio de Janeiro; Área 3 – Tele Centro-Sul com a região 

                                                 

48 O que dispões sobre a divisão territorial para o serviço de telefonia móvel é Norma 
Geral de Telecomunicações NGT no 20 / 96. Em que a divisão se constitui da seguinte 
forma: Região 1: São Paulo (Capital e área metropolitana); Região 2: São Paulo 
(Interior); Região 3: Rio de Janeiro e Espírito Santo; Região 4: Minas Gerais; Região 5: 
Paraná e Santa Catarina; Região 6: Rio Grande do Sul; Região 7: Brasília, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rondônia e Acre; Região 8: Maranhão, Pará, 
Amazonas, Amapá, e Roraima; Região 9: Bahia e Sergipe; Região 10: Alagoas, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. 
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Centro-Oeste e os Estados do Paraná e Santa Catarina e a; Área 4 – 

Nacional, para ser utilizado por telefonia de longa distância, onde antes era 

área de operação da Embratel49. 

Por outro lado, e no intuito de criar concorrência inicial nas quatro 

áreas geográficas divididas pela Anatel, foram abertas concessões de 

telefonia fixa, que operam com sistemas de transmissão via satélite, 

criadas para serem espelhos das estruturas desmembradas do antigo 

sistema Telebrás. 

No modelo inicial de privatização das telecomunicações estava 

previsto a criação de um duopólio, que consiste na existência de 

empresas-espelhos mencionadas acima. Essas empresas, também 

chamadas de entrantes, atuariam nas mesmas áreas das quatro holdings 

incumbents, Telemar, Telefônica, Brasil Telecom e Embratel, sendo as 

empresas espelhos, respectivamente, a Vesper S. A., Vesper SP, GVT e 

Intelig. Sendo que ainda, a Anatel abriu licitações para a entrada no ramo, 

de empresas de pequeno e médio porte, também conhecidas como 

“espelhinhos” para atuarem em locais, que por algum motivo, não estão no 

campo de abrangência das quatro grandes entrantes.  

O ideal seria a duplicação das estruturas existentes, algo que seria 

economicamente inviável, como afirma a Secretaria de Acompanhamento 

Econômico: 

Como é conhecido pela literatura econômica e aceito pelos 
reguladores de outros países, a replicação das redes locais 
é inviável. Embora tecnicamente possível, a existência de 
várias redes paralelas seria ineficiente do ponto de vista 
econômico, devido às economias de escala envolvidas na 
construção destas redes. Estudos sobre tais economias de 
escala apontam, inclusive, que os órgãos reguladores 
devem criar desincentivos econômicos (na forma de 
impostos, taxas e restrições regulatórias) à construção de 
novas redes, com o objetivo de evitar o que é conhecido na 

                                                 

49 Decreto N° 2.534, de 02 de abril de 1998 (Aprova o Plano Geral de Outorgas de 
Serviço de Telecomunicações prestado em Regime Público) – www.anatel.gov.br 
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literatura como inefficient entry (Secretaria de 
Acompanhamento Econômico)50. 

No final de 2005, negociações levaram à compra da Vésper pela 

Embratel. No dia 14 de outubro, foi encaminhado à Anatel o pedido de 

autorização prévia para a transferência da Vésper para a Embratel, e em 

19 de novembro a Agência Nacional de Telecomunicações aprovou a 

solicitação. A única ressalva do órgão regulador foi de que teriam de ser 

devolvidas as licenças em áreas de atuação coincidentes das duas 

empresas para que a transação estivesse de acordo com a LGT. 

Em conseqüência disso, a Qualcomm no Brasil entregou à Anatel, 

documentos renunciando às licenças do SMP (Serviço Móvel Pessoal) 

pertencentes à Vésper (interior de São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí).  

A Embratel pertence a Telmex, de Carlos Slim, terceiro homem mais 

rico do mundo, que também controla a América Móvil, dona da Claro. Em 

2005, a Telmex/América Móvil faturou US$ 31,3 bilhões (AESP, 2005)51. 

3.2.12 - O Plano Geral de Metas para Universalização dos 

Serviços de Telecomunicações 

Nesse plano são estabelecidas, em números, as metas para 

universalização dos serviços de telecomunicações. Nesse sentido, 

elementos como o número de linhas instaladas, telefones públicos, prazo 

para atendimento das demandas dos consumidores, entre outros, são pré-

estabelecidos pela Anatel como funções a serem concretizadas pelas 

                                                 

50 Parecer Técnico nº: 188 /COGSE/SEAE/MF – Secretaria de Acompanhamento 

Econômico do Ministério da Fazenda – 11/11/1999. 

51 Disponível em www.aesp.org.br (Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do 
Estado de São Paulo). 
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empresas concessionárias advindas da divisão da Telebrás (TELESP, Tele 

Norte-Leste e Tele Centro-Sul) e da privatização da Embratel52.  

São três os grupos de metas a serem atingidas: 

A primeira trata das metas de expansão, descrevendo as exigências 

quanto ao atendimento da demanda de acessos individuais e 

estabelecendo a prioridade a ser dada às instituições de ensino e de saúde 

além de assegurar o atendimento aos deficientes físicos. 

A segunda trata das metas de serviço telefônico de uso público 

(TUPs), estabelecendo os critérios e prazos máximos para a instalação 

desses telefones. O plano estabelece que no final de 2005 a teledensidade 

de Uso Público no país, deverá ser igual ou superior a 8TUPs/1000 

habitantes, meta alcançada em 2001, porém com queda a partir de 2003, 

fechando o ano de 2006 com 6,9TUPs/100053. Além disso, o plano exige 

que os TUPs sejam distribuídos territorialmente de maneira uniforme e que 

existam pelo menos três Telefones de Uso Público por grupo de mil 

habitantes. Algo difícil de acontecer, pois não foi definida uma proporção 

de telefones por área. 

A terceira parte trata das metas para as localidades que não estejam 

sendo atendidas pelo STFC (Sistema de Telefonia Fixa Comutado), 

estabelecendo os deveres de atendimento aplicável às concessionárias 

envolvidas (locais e de longa distância nacional e internacional). 

Como algumas metas significam altos custos para as 

concessionárias, foi instituído o Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (FUST) para o financiamento da parcela desses custos 

que não pode ser recuperada pela exploração dos serviços. 

                                                 

52 Decreto N° 2.592 de 15 de maio de 1998 (Aprova o Plano Geral de Metas para a 
Universalização do Serviço Fixo Comutado Prestado no Regime Público) 
www.anatel.gov.br 
53 Disponível em www.anatel.org.br, acessado em 28 de dezembro de 2006. 
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Por fim, o Plano Geral de Metas para a Universalização dos Serviços 

de Telecomunicações, de acordo com a Pesquisa de Satisfação de 

Clientes encomendada pela Anatel à FIA-USP54, os objetivos estabelecidos 

nas metas estão sendo conseguidos. A pesquisa chama a atenção para os 

números referentes à satisfação dos clientes com as tarifas e detalhamento 

das contas, registrando os mais baixos índices de satisfação, 

demonstrando que, embora a prestação dos serviços no setor de 

telecomunicações tenha melhorado, “nem tudo são flores”. As operadoras 

de telefonia estão encabeçando o ranking das denúncias em órgãos de 

defesa do consumidor (Fundação Procom – SP, 2002), o que deixa claro 

que a busca por lucro, em muitos casos, acaba interferindo na satisfação 

do usuário em geral. 
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54 Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. 
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CAPÍTULO IV 

4 - OS CONSELHOS NO INTERIOR DA ANATEL 

 

Em Weber (2004), verificamos como funciona o aparato burocrático 

no interior do Estado. Para este, o que condiciona o funcionamento 

específico do funcionalismo moderno manifesta-se, principalmente, a partir 

da seguinte forma: 1 – é preciso que exista competências oficiais fixas, 

ordenadas mediante regras e deveres sociais; 2 – Tanto o poder de mando 

quanto o de coação devem estar pré-fixados e; 3 – É preciso que as 

pessoas a ocuparem os cargos sejam qualificadas de forma regulamentada 

(WEBER, 2004:198). 

Esses elementos, aliados à hierarquia de cargos, a um conjunto de 

documentações (atas, arestos, súmulas etc.) e à oficialidade do cargo, 

segundo Weber (2004), garantiriam a autoridade e legitimidade do 

burocrata. 

Com relação à estruturação das instâncias de poder no interior da 

agência, o modelo observado, é àquele tratado no sentido colocado por 

Max Weber, de que o tipo puro do funcionário burocrático deve ser 

nomeado por uma instância superior, pois, se for eleito por dominados 

deixa de ser uma figura puramente burocrática, já que sua condição de 

autonomia aumentaria em relação aqueles que o elegeram, pois sua 

indicação não deriva dos de cima, de alguém a quem teria de responder, 

mas dos de baixo hierarquicamente (WEBER, 2004: 2002). Nesse sentido 

é colocado pelo autor: 

O funcionário não-eleito, mas nomeado por um senhor, 
costuma funcionar, do ponto de vista técnico, com maior 
exatidão, porque, sendo iguais as demais circunstâncias, é 
mais provável que qualidades e aspectos puramente 
técnicos determinem sua relação e futura carreira (WEBER, 
2004:202). 
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  4.1 – O Conselho Diretor  

A ação do Conselho Diretor (CD) encontra-se regida, principalmente, 

por dois instrumentos normativos, quais são: O Decreto Nº 2.338, de 7 de 

outubro de 1997 que aprova o Regulamento da Agência Nacional de 

Telecomunicações e a Resolução Nº 197, de 16 de dezembro de 1999 que 

regulamenta o Regimento Interno da Agência. 

Uma das primeiras preocupações dos legisladores é com as contas 

da Agência, assim fica determinado que as prestações de contas precisam  

ser feitas anualmente, depois de aprovada pelo Conselho Diretor. Como a 

Anatel vincula-se a outras esferas superiores  do poder, de forma 

orgânica55, por via do Ministério de Estado das Comunicações, este remete 

suas contas ao Tribunal de Contas da União - TCU56. 

Buscando atender a suas necessidades, a Anatel, por intermédio do 

seu CD, pode contratar, por prazo determinado, o pessoal técnico e 

burocrático que seja imprescindível às suas atividades57. Como o setor de 

telecomunicações é bastante amplo no que diz respeito a suas funções e 

tecnologias, esporadicamente a Agência necessitará de pessoal técnico 

especializado para atender a essa demanda que, embora perene, é 

diferenciada em termos técnicos. 

4.1.1 – Os Conselheiros Diretores 

Alguns critérios pré-estabelecidos são colocados para o ocupante do 

cargo de Conselheiro Diretor. Assim, são determinados o número de 

Conselheiros, cinco no total, que devem ser brasileiros, de reputação 

ilibada, que tenham formação universitária e elevado conceito no campo de 

sua especialidade, sendo escolhidos pelo Presidente da República e por 

                                                 

55 A Anatel possui independência administrativa, autonomia financeira, ausência de 
qualquer subordinação hierárquica com o Ministério das Comunicações, pois sua 
vinculação é meramente orgânica. 
56 Art. 6º do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. 
57 Art. 13 e os itens III e IX Art. 35 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. 
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ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal58. Os conselheiros 

têm assegurado os mesmos direitos, vantagens, prerrogativas e 

tratamento, inclusive protocolar, que na Administração Pública Federal são 

atribuídos aos ocupantes de cargos de Secretário-Executivo de Ministério. 

O Presidente do Conselho Diretor é nomeado pelo Presidente da 

República dentre os seus integrantes e investido no cargo por três anos ou 

pelo que restar de seus cinco anos de mandato de conselheiro, quando o 

tempo restante for inferior a esse prazo. É vedada a recondução tanto para 

presidência, quanto para conselheiro. Para suprir eventuais faltas de seu 

Presidente, o CD proporá anualmente um de seus integrantes para assumir 

a presidência, competindo ao Ministro das Comunicações submeter a 

proposta para aprovação do Presidente da República59. Assim, enquanto 

estiver vago o cargo de Presidente, esse critério servirá para substituí-lo.  

Caso a vaga deixada seja de um conselheiro, o Presidente da  

República nomeará outro, que exercerá o cargo pelo prazo remanescente. 

4.1.2 – Os mandatos 

Os mandatos dos conselheiros diretores são fixos. No intuito de 

assegurar uma multiplicidade de olhares a respeito dos temas tratados pela 

Anatel, e a não coincidência de tempo no cargo de conselheiro, os 

mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor foram de três, 

quatro, cinco, seis e sete anos, a serem estabelecidos no decreto de 

nomeação. Com esse instrumento, a partir do ano de 2000, anualmente 

tem-se a renovação de um conselheiro.  

Para não ocorrer a simultaneidade dos mandatos, dois dos membros 

do primeiro Conselho Diretor  têm mandatos de seis e sete anos. Segundo 

MOTTA, esta fórmula adotada é absolutamente inoportuna, pois o tempo é 

                                                 

58 Art. 20 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. 
59 Art. 21, §1 e §2 , redação dada pelo Dec. 2.853, de 2.12.1998 e Art. 22 do Decreto Nº 
2.338, de 7 de outubro de 1997 e; Art. 2º da Resolução Nº 197, de 16 de dezembro de 
1999 que regulamenta o Regimento Interno da Agência . 



 

 108

muito longo, o que pode propiciar problemas. De outro modo o autor 

sugere: 

[...] já que o prazo de duração dos mandatos foi fixado, 
originariamente, em cinco anos, que o legislador adotasse 
critérios mais racionais, ou seja, mandatos de um, dois, 
três, quatro e cinco anos. Assim, ao final do qüinqüênio 
inicial, haveria total revezamento dos integrantes do 
Conselho. Não haveria prejuízo de comunidade, eis que o 
mais moderno sempre teria a companhia de quatro mais 
antigos. Por outro lado, haveria o necessário arejamento de 
pessoas e idéias (MOTTA, 2003:118). 

4.1.3 – O afastamento do conselheiro 

O conselheiro perderá o mandato em virtude de renúncia, de 

condenação judicial, se estiver sob processo administrativo disciplinar, e, 

sem prejuízo do que prevêem as leis, penal e de improbidade 

administrativa. Será também motivo de perda do mandato o 

descumprimento dos deveres e proibições inerentes ao cargo, inclusive no 

que se refere a observância das políticas estabelecidas para o setor pelos 

poderes executivo e legislativo. Quem se incumbe de instaurar o processo 

administrativo disciplinar é o Ministro das Comunicações, competindo ao 

Presidente da República determinar o afastamento preventivo, quando for 

o caso, e proferir o julgamento60. 

4.1.4 – A substituição do conselheiro 

Para garantir a nomeação de novo titular em caso de vacância no 

mandato, ou no caso de impedimento do conselheiro, o mesmo será 

substituído por um integrante de uma lista de nomes previamente indicada 

pelo CD, e que ocupem, dentro da Agência o cargo de Superintendente-

Adjunto ou Gerente-Geral61. Cada um desses nomes não poderá constar 

na lista por mais de dois anos contínuos, bem como o substituto não 

ocupará o cargo por mais de sessenta dias consecutivos. Para cada vaga, 

                                                 

60 Art. 25 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. 
61 Ambos são cargos de chefia cuja subordinação está vinculada diretamente a um 
conselheiro. 
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o CD indicará uma lista tríplice, da qual o Presidente da República indicará 

o sucessor62. 

No Art.28 do Regulamento da Agência, fica estabelecido que aos 

conselheiros é proibido o exercício de qualquer outra atividade profissional, 

empresarial, sindical ou de direção político-partidária em que o mesmo 

desempenhe tarefas regulares ou de gestão empresarial, salvo a de 

professor universitário, em horário compatível. No artigo seguinte fica 

explicita a proibição de interesse significativo dos conselheiros, de forma 

direta ou indireta em empresa relacionada com as telecomunicações63. No 

Art. 30, ainda é colocado que o ex-conselheiro não poderá utilizar 

informações privilegiadas decorrentes do cargo exercido e, em até um ano 

após deixar o cargo, fica o mesmo impossibilitado de representar qualquer 

pessoa ou interesse perante a Agência. 

Um problema que se encontra na conformação da Agência de forma 

geral, é que restringe o quadro de conselheiro diretor a ser formado 

apenas por acadêmicos, uma vez que, como é descrito no Art. 29, do 

Regulamento da Anatel, o mesmo não pode ter interesse significativo ou 

exercer atividade no ramo de telecomunicações. Por outro lado coloca-se 

que o conselheiro tem que ter alto grau de competência na área, ou seja, 

                                                 

62 Art. 2.7 Art. 25 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. 
63 As definições de interesse significativo estão estabelecidas minuciosamente nos 
incisos do Art. 29 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. Assim é descrito: § 1º 
Considera-se interesse significativo, em empresa relacionada com telecomunicações, ser 
sócio ou acionista, com participação no capital total superior a: 
a) três décimos por cento, de prestadora de serviço de telecomunicações de interesse 
coletivo ou de empresa cuja atividade preponderante seja a prestação de serviço de 
interesse restrito; 
b) três décimos por cento, de controladora, controlada ou coligada de prestadora de 
serviço de telecomunicações de interesse coletivo ou de empresa cuja atividade 
preponderante seja a prestação de serviço de interesse restrito; 
c) três por cento, de empresa cujo faturamento dependa diretamente, em mais de dez por 
cento de relacionamento econômico com prestadora de serviço de telecomunicações de 
interesse coletivo ou de empresa cuja atividade preponderante seja a prestação de 
serviço de interesse restrito. 
§ 2º Para garantir a transparência e probidade de sua atuação, os conselheiros serão 
obrigados a notificar outras situações de interesse que os envolvam direta ou 
indiretamente e sejam suscetíveis de influir no exercício de suas competências. 
§ 3º A notificação deverá ser feita ao Conselho Diretor, com cópia para o Ouvidor, sendo  
arquivada em lista própria na Biblioteca. 
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ser somente professor universitário já que essa é a única atividade 

autorizada. 

Sobre esta questão Paulo Motta nos diz o seguinte: 

[...] na verdade o processo não é difícil, mas sim 
idealmente impossível, visto ser elementar que um 
verdadeiro especialista, dotado de tantos predicados, teria, 
forçosamente passagens e interesses, no mínimo 
profissionais, em empresas prestadoras ou, em menor 
grau, em associações de defesa do usuário.” (MOTTA, 
2003:103) 

  O Conselho Diretor decidirá por maioria absoluta, ou seja, por 

no mínimo três votos favoráveis, ficando o conselheiro impossibilitado de 

abster-se da votação de qualquer assunto. Cada voto deverá ser 

independente e fundamentado. No caso de, injustificadamente, algum 

membro do Conselho protelar seu voto por mais de trinta dias, terá o 

pagamento de seus vencimentos suspensos até que profira seu voto, 

independente de sanção disciplinar cabível ao caso64. 

4.1.5 – Das deliberações do Conselho Diretor 

As deliberações do Conselho Diretor serão tomadas em Sessões, 

Reuniões ou Circuitos Deliberativos com o objetivo de resolver pendências 

entre agentes econômicos, bem como entre estes e consumidores ou 

usuários de bens e serviços de telecomunicações, assegurando aos 

interessados nas decisões da Agência, o direito de intervenção oral. As 

sessões do Conselho Diretor serão públicas, permitida a sua gravação por 

meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito de delas obter 

transcrições. A exceção fica para o caso em que a publicidade ampla puder 

violar segredo protegido ou a intimidade de alguém65. 

                                                 

64 Art. 5º e 7º da Resolução Nº 197, de 16 de dezembro de 1999 que regulamenta o 
Regimento Interno da Agência e; Art. 31 e seus incisos do Decreto Nº 2.338, de 7 de 
outubro de 1997. 
65 Art. 4º da Resolução Nº 197, de 16 de dezembro de 1999 que regulamenta o 
Regimento  interno da Agência e; Art. 32 e seus incisos do Decreto Nº 2.338, de 7 de 
outubro de 1997. 
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Já as reuniões destinam-se à deliberação sobre assuntos diversos 

da Agência. É importante ressaltar que a pauta de reunião deverá ser 

definida e divulgada na biblioteca da Agência, com antecedência mínima 

de seis dias de sua realização, indicando-se nesta ocasião data, local e 

horário de sua realização. A documentação relativa aos assuntos 

constantes da pauta deverá ser distribuída aos Conselheiros com 

antecedência mínima de cinco dias da  referida reunião66. 

Nas reuniões, as votações não serão secretas, devendo cada 

conselheiro apresentar seu voto fundamentado, sendo que o relator da 

matéria será o primeiro a apresentar o voto. Qualquer conselheiro terá 

direito de pedir análise da matéria incluída na pauta, o que prorrogará a 

votação da mesma, sendo que, uma vez concedida, deverá ser incluída na 

pauta da reunião subseqüente. O conselheiro ainda poderá, 

justificadamente, requerer, por uma vez, prorrogação do prazo do pedido 

de análise por período que julgar necessário, cabendo também ao 

Conselho decidir sobre o caso. O prazo poderá, da mesma forma, ser 

adiado para reunião posterior quando não houver decisão por insuficiência 

de quorum67. 

É obrigatório que se conste na ata de reunião o resultado do exame 

de cada assunto discutido, com a indicação do número de votos favoráveis 

e contrários ao voto do relator, bem como a transcrição do voto de cada 

conselheiro declarado oralmente ou por escrito, com sua fundamentação. 

Outro instrumento de decisão utilizado pela Agência é o Circuito 

Deliberativo  que se destina a coletar os votos dos conselheiros sem a 

necessidade de realização de reunião. Porém, as pendências entre 

agentes econômicos, bem como entre estes e consumidores ou usuários e 

                                                 

66 Art. 16 da Resolução Nº 197, de 16 de dezembro de 1999 que regulamenta o 
Regimento Interno da Agência. 
67 Art. 19, 20 e 21 da Resolução Nº 197, de 16 de dezembro de 1999 que regulamenta o 
Regimento Interno da Agência. 
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fornecedores de bens e serviços de telecomunicações não poderão ser 

decididas em Circuitos Deliberativos. 

O Presidente, para cada matéria submetida a Circuito Deliberativo, 

fixará o prazo, não inferior a sete nem superior a trinta dias, para o 

encerramento da discussão, sendo que o prazo mínimo poderá ser 

reduzido caso o Conselho decida de forma unânime. 

A Anatel manterá em sua biblioteca, para conhecimento geral, uma 

lista dos Circuitos Deliberativos em andamento, com indicação de seu 

objeto, prazo e o estado em que se encontra o andamento do processo68. 

Ficará disponível, da mesma forma, para conhecimento geral, as atas ou 

transcrições das sessões e reuniões, observando os casos que possam 

colocar em risco a segurança do país, violar segredo protegido ou a 

intimidade de alguém69. 

Outros instrumentos importantes utilizados pelo Conselho Diretor 

para tratar os seus temas são70: 

a) A Audiência Pública, que se destina a debater ou apresentar, 

oralmente, matéria de interesse geral, sendo seu objeto e seus 

procedimentos definidos no instrumento de convocação da mesma; 

b) A Consulta Pública, que tem por finalidade submeter minuta de ato 

normativo a comentários e sugestões do público em geral, bem 

como documento ou assunto de interesse relevante para Agência; 

c) O Chamamento Público, que é o procedimento destinado a verificar 

a situação de inexigibilidade de licitação e a apurar o número de 

interessados na exploração de serviço ou uso de radiofreqüências. 

                                                 

68 Art. 25 da Resolução Nº 197, de 16 de dezembro de 1999 que regulamenta o 
Regimento Interno da Agência. 
69 Art. 33 do Decreto  Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. 
70 Art. 42, 45 e 46 da Resolução Nº 197, de 16 de dezembro de 1999 que regulamenta o 
Regimento Interno da Agência. 
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4.1.6 –  As competências do Conselho Diretor 

O Art. 35 do Regulamento e o 175 do Regimento Interno da Anatel 

tratam das competências do Conselho Diretor, cujos itens são: 

I - estabelecer as diretrizes funcionais, executivas e 
administrativas a serem seguidas pela Agência, zelando 
por seu efetivo cumprimento; 

II - submeter ao Presidente da República, por 
intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, as 
propostas de modificação deste Regulamento; 

III - aprovar normas de licitação e contratação 
próprias da Agência; 

IV - propor o estabelecimento e alteração das 
políticas governamentais de telecomunicações; 

V - exercer o poder normativo da Agência 
relativamente às telecomunicações, nos termos do Art.17 
do Regulamento; 

VI - aprovar editais de licitação, homologar 
adjudicações, bem como decidir pela prorrogação, 
transferência, intervenção e extinção, em relação às 
outorgas para prestação de serviço no regime público, 
obedecendo ao plano aprovado pelo Poder Executivo; 

VII - aprovar editais de licitação, homologar 
adjudicações, bem como decidir pela prorrogação, 
transferência e extinção, em relação às autorizações para 
prestação de serviço no regime privado ou de uso de 
radiofreqüência e de uso de órbitas, na forma do 
Regimento Interno; 

VIII - aprovar o Regimento Interno; 
IX - resolver sobre a aquisição e a alienação de 

bens; 
X - autorizar a contratação de serviços de terceiros, 

na forma da legislação em vigor; 
XI - aprovar as propostas a que se referem os 

incisos XXI e XXVII do Art.16 do Regulamento, bem como o 
relatório de que trata o inciso XXIX do mesmo artigo; 

XII - aprovar a requisição, com ônus para a 
Agência, de servidores de órgãos e entidades integrantes 
da Administração Pública Federal direta, indireta ou 
fundacional, quaisquer que sejam as funções a serem 
exercidas. 

XIII - deliberar na esfera administrativa quanto à 
interpretação da legislação de telecomunicações e sobre os 
casos omissos; 

XIV - exercer o poder de decisão final sobre todas 
as matérias da alçada da Agência; 

XV - encaminhar ao Presidente da República lista 
com os indicados para integrar a lista de substituição do 
Conselho Diretor; 

XVI - propor ao Presidente da República a cassação 
do mandato de integrante do Conselho Consultivo, nos 
termos do Art.40; 

XVII - indicar um de seus integrantes para assumir 
a presidência, na hipótese e na forma dos §§ 1º e 2º do 
Art.21; 

XVIII - deliberar sobre a direção das 
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Superintendências pelos conselheiros, nos termos do 
Art.62; 

XIX - aprovar previamente as nomeações ou 
exonerações dos ocupantes dos cargos do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores - DAS, bem como as 
designações para as Funções Comissionadas de 
Telecomunicação - FCT e sua cessação; 

XX - autorizar o afastamento de seus integrantes 
para desempenho de missão no exterior71. 

E ainda: 

I - aprovar propostas e relatórios da Agência sobre 
a sua política e as perspectivas para o setor de 
telecomunicações; 

II - aprovar propostas de Plano de Cargos e 
Salários, de Plano de Benefícios e Vantagens, de Plano de 
Segurança e Medicina do Trabalho e de Plano de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

III - aprovar o Plano de Informatização da Agência; 
IV - aprovar o quadro de distribuição de pessoal da 

Agência; 
V - submeter ao Presidente da República, por 

intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, 
proposta de alteração no Plano Geral de Outorgas e no 
Plano Geral de Metas para a Universalização dos serviços 
prestados no regime público; 

VI - aplicar sanções de caducidade; 
VII - aprovar valores mínimos relativos à concessão, 

permissão e autorização para exploração de novos 
serviços; 

VIII - aprovar concessão, permissão e autorização 
para exploração dos serviços de interesse coletivo ou sua 
extinção; 

IX - aprovar prorrogação de prazos de vigência de 
concessão, permissão e autorização para exploração dos 
serviços de interesse coletivo; 

X - aprovar toda e qualquer alteração de estatutos 
ou contratos sociais, inclusive quanto a cisão, fusão, 
incorporação e transformação das concessionárias, 
permissionárias e autorizadas; 

XI - aprovar procedimentos de controle, prevenção 
e repressão das infrações da ordem econômica, 
ressalvados os pertencentes ao Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE; 

XII - aprovar instauração de procedimentos 
administrativos relativos à infração da Ordem Econômica; 

XIII - aprovar editais de licitação para exploração de 
serviços de telecomunicações, bem como revogar ou 
anular licitações; 

XIV - aprovar a estrutura de recursos de 
numeração; 

                                                 

71 Art. 35 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. 
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XV - aprovar regulamentos fixando as condições 
para a utilização de postes, dutos, condutos e servidões 
pertencentes ou controlados por prestadoras de serviços 

de telecomunicações ou de outros serviços de 
interesse público; 

XVI - aprovar proposta de instituição ou eliminação 
da prestação de modalidade de serviço nos regimes público 
ou privado; 

XVII - aprovar a estrutura tarifária dos serviços no 
regime público; 

XVIII - aprovar reajustes tarifários e a fixação de 
preços e tarifas dos serviços; 

XIX - aprovar planos estruturais das redes de 
telecomunicações; 

XX - aprovar metas de qualidade dos serviços 
prestados em regime público e 

privado; 
XXI - aprovar Planos de Autorizações dos Serviços; 
XXII - aprovar concessão de serviço de TV a Cabo 

e do Especial de Televisão por Assinatura – TVA e 
autorização para exploração dos Serviços de Distribuição 
de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS e de Distribuição 
de Sinais de Áudio e Vídeo por Assinatura Via Satélite - 
DTH, bem como sua extinção; 

XXIII - aprovar prorrogação dos prazos de vigência 
de concessão do serviço de TV a Cabo e do Serviço 
Especial de Televisão por Assinatura – TVA e de 
autorização para exploração dos Serviços de Distribuição 
de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS e de Distribuição 
de Sinais de Áudio e Vídeo por Assinatura Via Satélite – 
DTH; 

XXIV - aprovar expansão de área de prestação dos 
serviços; 

XXV - aprovar o Plano de Atribuição, Destinação e 
Distribuição de Faixas de Freqüências; 

XXVI - aprovar diretrizes gerais para o 
planejamento integrado da Agência; 

XXVII - aprovar o Plano de Trabalho Integrado e o 
orçamento da Agência; 

XXVIII - aprovar a criação de Comitês.72 

É proibido ao Conselho Diretor delegar a terceiros funções de 

fiscalização de competência da Agência, com exceção das atividades de 

apoio, bem como  a incumbência a qualquer órgão ou autoridade, interna 

ou externa, de seu poder normativo e as demais competências previstas na 

Lei, Regulamento ou Regimento da Anatel. A exceção, nesse caso, fica por 

conta de aprovação prévia de nomeações ou exonerações dos ocupantes 

dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, bem 

                                                 

72 Art. 175 da Resolução Nº 197, de 16 de dezembro de 1999 que regulamenta o 
Regimento Interno da Agência. 
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como as designações para as Funções Comissionadas de 

Telecomunicação - FCT e sua cessação73. 

4.1.7 – O Presidente do Conselho Diretor 

O Presidente do Conselho Diretor exerce também a presidência 

executiva da Agência, cabendo-lhe nessa qualidade o comando hierárquico 

sobre o pessoal e o serviço, com as competências administrativas 

correspondentes, além de representar a Anatel e, em conjunto com outro 

conselheiro, firmar os convênios, ajustes e contratos.  

É de sua competência ainda: requisitar de quaisquer repartições 

federais, inclusive da administração indireta, as informações necessárias 

às deliberações do Conselho Diretor; assinar os contratos de concessão e 

os termos de permissão, de autorização de serviços de telecomunicações e 

de uso de radiofreqüência e de órbita, bem como suas alterações e atos 

extintivos; aprovar, ainda, os editais de concurso público e homologar seu 

resultado; nomear ou exonerar os servidores, provendo os cargos efetivos 

ou em comissão, atribuindo às funções comissionadas, exercendo o poder 

disciplinar e autorizando os afastamentos, inclusive para missão no 

exterior74. 

A presidência executiva da Anatel tem à sua disposição um gabinete. 

Além de vincular-se com a Procuradoria, a Corregedoria, a Assessoria 

Internacional, a Auditoria Interna, a Assessoria de Relações com os 

Usuários, a Assessoria Técnica e a Assessoria Parlamentar e de 

Comunicação Social, tendo, para auxiliar o Presidente no exercício de suas 

funções executivas, um Superintendente-Executivo75. 

A Presidência Executiva tem a atribuição de promover a articulação 

e coordenação do relacionamento com outras agências, organismos e 

                                                 

73 Parágrafo Único do Art. 35 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. 
74 Art. 46 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. 
75 Art. 48 e 49 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 e Art. 101 da Resolução Nº 
197, de 16 de dezembro de 1999 que regulamenta o Regimento Interno da Agência. 
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entidades nacionais e internacionais especializados em telecomunicações, 

e com os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Bem 

como a coordenação, supervisão, acompanhamento e controle das 

atividades funcionais da Agência, a coordenação do estabelecimento e da 

implementação de políticas setoriais relativas ao desenvolvimento 

industrial e tecnológico, a defesa e proteção dos direitos dos usuários, 

além da divulgação, interna e externa, dos atos da Agência76. 

4.1.8 – A Ouvidoria, os comitês e superintendências 

Um Órgão que, ao menos em termos legais, tem plena autonomia 

dentro da Agência, é a Ouvidoria, pois o Ouvidor atua com independência, 

não tendo vinculação hierárquica com o Conselho Diretor ou seus 

integrantes. Sua função básica consiste na elaboração de relatórios 

semestrais a respeito da atuação da Agência. 

O Conselho Diretor pode ainda criar comitês, que funcionarão 

sempre sob a direção de um conselheiro, para realizar estudos e formular 

proposições ligadas aos seus objetivos, princípios fundamentais ou 

assuntos de interesse estratégico. Os comitês têm caráter permanente ou 

temporário. Sua constituição e forma de atuação são reguladas por 

regimentos específicos. Condição que garante aos mesmos, determinada 

autonomia.  

Sob a responsabilidade do CD, ficam ainda as Superintendências, 

cuja direção é feita pelos próprios conselheiros, podendo ser adotado 

rodízio de chefia sobre os mesmos. Para o exercício dessa tarefa, os 

conselheiros contarão com o auxílio de um Superintendente-Adjunto 

incumbido da gestão executiva77, que na prática é quem de fato administra 

a superintendência. 

                                                 

76 Art. 125 da Resolução Nº 197, de 16 de dezembro de 1999 que regulamenta o 
Regimento Interno da Agência. 
77 Art. 62 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997. 
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4.1.9 – Os instrumentos deliberativos 

Com relação aos Instrumentos Deliberativos, o CD exerce as 

competências previstas na Lei e no Regulamento da Agência e manifesta-

se pelos seguintes instrumentos assim qualificados: 

a) Resolução:  que expressa decisão quanto ao provimento 

normativo, que regula a implementação da política de 

telecomunicações brasileira, a prestação dos serviços de 

telecomunicações e o funcionamento da Agência; 

b) Súmula: expressa interpretação da legislação de 

telecomunicações e tem efeito vinculativo; 

c)  Aresto:  expressa decisão sobre matéria contenciosa78; 

d) Ato: expressa deliberação relativa a assuntos de interesse 

de terceiros, não abrangidos por Resolução, Súmula ou Aresto; 

e) Despacho: expressa deliberação da Agência em petição, 

requerimento ou recurso de terceiros, de interesse individual ou 

coletivo; 

f) Consulta Pública: procedimento administrativo que submete 

documento ou assunto a comentários e sugestões do público em geral 

como acima descrevemos; 

g) Portaria: expressa deliberação relativa a assuntos de 

interesse interno da Agência. 

Os itens de a a c  são instrumentos deliberativos de competência 

exclusiva do Conselho Diretor. 

4.1.10 –  Algumas considerações a respeito do Conselho Diretor 

                                                 

78 Matérias sujeitas a dúvidas e reclamações e, por isso, suscetível de contestação 
judicial. 
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Todas as ações do Conselho Diretor estão, de modo geral, bem 

organizadas no conjunto de leis que regulam as telecomunicações no 

Brasil, particularmente, no Decreto de regulamentação da agência e em 

seu regimento interno.  

Outro aspecto fundamental em relação ao CD, centra-se na 

resolução da questão que diz respeito aos qualificativos técnicos exigidos 

para investidura do cargo de conselheiro. Isso porque os mesmos são 

muitos, e a pessoa dotada destes qualificativos não pode ter participação 

em empresas prestadoras de serviço público regulado pela agência, bem 

como em associações de defesa dos usuários. Assim, podemos notar que 

este filtro torna muito difícil e complexo o processo de escolha do dirigente 

da Agência. 

Ainda que as regras sejam claras, e os sujeitos tenham suas 

competências na área de telecomunicação incontestável, é preciso lembrar 

sempre que os interesses a serem defendidos não serão os “interesses da 

agência”, ou o “interesse público”. Até por que, esses interesses se 

colocam num plano muito genérico e abstrato. Porém, todos eles já vêm 

com seus juízos de valores formados. Os mesmos perseguem interesses 

políticos e econômicos. Caso não siga a ordem, o próprio poder que o 

instituiu, o desinstituirá. Dentro de uma ordem hegemônica, que presa o 

capital, o lucro, a competitividade, a supremacia do mercado em relação ao 

Estado e sociedade civil, a Anatel cumpre o seu papel. É autônoma, sem 

dúvida, porém para agir dentro desses princípios. Que são, como já vimos, 

interesses do mercado. A verdadeira autonomia se dá em relação ao 

conjunto que representa a maioria da população, pois esta tem como 

preocupação principal necessidades básicas. Os discursos e práticas nos 

rumos das telecomunicações brasileiras passam longe dessa realidade.  

4.2 – O Conselho Consultivo 

4.2.1 – Marco legal e composição 

A ação do Conselho Consultivo (CC) encontra-se regida, 
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principalmente, por três instrumentos normativos, que são: O Decreto Nº 

2.338, de 7 de outubro de 1997 que aprova o Regulamento da Agência 

Nacional de Telecomunicações, a Resolução Nº 197, de 16 de dezembro 

de 1999 que regulamenta o Regimento Interno da Agência e o Regimento 

Interno do Conselho Consultivo aprovado na Reunião nº 28, de 29 de junho 

de 2001. 

Um elemento interessante, e que diferencia o Conselho Diretor do 

Conselho Consultivo no que diz respeito à autonomia interna, é o fato 

deste último poder eleger seu presidente, cujo mandato tem duração de um 

ano79. 

Outro elemento que chama a atenção é o que trata da indicação dos 

conselheiros representantes das entidades de classe das prestadoras de 

serviços de telecomunicações, das entidades representativas dos usuários 

e das entidades representativas da sociedade. Todas as entidades que 

pretendam fazer parte da composição representativa do Conselho 

Consultivo devem remeter ao Ministério das Comunicações lista de três 

nomes para cada vaga, acompanhada de demonstração das características 

da entidade e da qualificação dos indicados. A designação para cada uma 

das vagas destinadas a estas categorias será feita por escolha do 

Presidente da República, dentre os indicados. Pois, se não houver 

indicação de representantes em até trinta dias depois da publicação do 

edital convocatório no Diário Oficial da União, o Presidente da República 

poderá escolher livremente os conselheiros80. 

Esse aparato legal faz com que a atuação do Conselho Consultivo, 

que já é limitada já que suas decisões são apenas indicativas, torne-se 

                                                 

79 Art. 37 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 que aprova o Regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações, Art. 28 da Resolução Nº 197, de 16 de 
dezembro de 1999 que regulamenta o Regimento Interno da Agência e Art. 2º do 
Regimento Interno do Conselho Consultivo aprovado na Reunião nº 28, de 29 de junho 
de 2001. 
80Art. 37 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 que aprova o Regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações. 
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ainda mais frágil, pois abre a possibilidade de se atrelar, de forma mais 

direta, os interesses de governo com as decisões do CC. Já que, em caso 

das entidades representativas da sociedade, prestadoras de serviços e 

usuários não indicarem nomes para composição do conselho, o executivo 

poderá indicar livremente.  

Por outro lado, os representantes do Senado e da Câmara de 

Deputados não precisam ser indicados através de uma lista tríplice para 

cada vaga do Conselho, o que dá determinada autonomia a essas duas 

instituições públicas. A obrigatoriedade de se enviar a lista tríplice fica por 

conta dos representantes das entidades das empresas prestadoras de 

serviços de telecomunicações, dos usuários e da sociedade. 

4.2.2 – Competências 

Dentre as competências do CC, temos como as principais: 

• Opinar, antes do seu encaminhamento ao Ministério das 

Comunicações, sobre as diversas políticas governamentais de 

telecomunicações a serem implementadas pela Anatel. 

• Aconselhar quanto à criação ou eliminação da prestação de serviço 

no regime público; 

• Apreciar os relatórios anuais do Conselho Diretor; 

• Requerer informação e fazer proposição a respeito das ações de 

competência do Conselho Diretor81. 

Aqui podemos perceber como são passivas as ações de 

competência do Conselho Consultivo, pois o mesmo não tem nenhum 

                                                 

81 Art. 36 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 que aprova o Regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações; Art. 29 da Resolução Nº 197, de 16 de 
dezembro de 1999 que regulamenta o Regimento Interno da Agência e; Art. 7º do 
Regimento Interno do Conselho Consultivo aprovado na Reunião nº 28, de 29 de junho 
de 2001. 
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poder de decisão ou veto dentro da Anatel, ficando assim à mercê das 

atividades desenvolvidas pelo Conselho Diretor. O que acaba sendo ruim, 

pois um fórum privilegiado como este, em que a sociedade está 

representada, precisaria de mais influência, para que, assim, aumente o 

poder de vigilância e democracia dentro da Agência. 

Um outro exemplo desse fato é o que diz respeito ao parágrafo único 

do artigo 42 que regulamenta as ações da Agência. Nesse parágrafo, está 

colocado que caso o Conselho Consultivo não delibere a respeito das 

proposições do Conselho Diretor em até quinze dias após a reunião em 

que as mesmas foram colocadas, essas serão consideradas aprovadas. Ou 

seja, ao invés de criar instrumentos que elevem a participação do CC como 

um ente de maior influência dentro da Anatel, o que vemos é uma 

demonstração de como esse Conselho, neste aspecto, representa um ente 

meramente figurativo. 

4.2.3 – Sobre os mandatos 

Os integrantes do CC têm um mandato de três anos, não sendo 

permitida sua recondução. Os mesmos não percebem salários, ficando a 

Agência responsável por arcar com os custos de deslocamento e estadia, 

bem como de despesas decorrentes das suas atividades, quando 

estiverem, de fato, no exercício das atribuições a eles conferidas. Para 

evitar contratempos com despesas, o CC apresentará à direção da Anatel, 

anualmente, até o final do mês de abril, sua previsão de despesas para 

incorporação no Projeto de Orçamento do próximo ano 82. 

                                                 

82 Art. 38 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 que aprova o Regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações; Art. 30 da Resolução Nº 197, de 16 de 
dezembro de 1999 que regulamenta o Regimento Interno da Agência e; Art. 4º e 19 do 
Regimento Interno do Conselho Consultivo aprovado na Reunião nº 28, de 29 de junho 
de 2001. 
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Os mandatos dos primeiros conselheiros foram de um, dois e três 

anos, na proporção de um terço para cada período, para que, dessa forma, 

se possa garantir a renovação do conselho anualmente em um terço83. 

O Presidente do Conselho Consultivo é eleito pelos seus integrantes, 

para o mandato de um ano.  A eleição é simples, em único escrutínio 

secreto é eleito àquele que obtiver o maior número de votos, 

independentemente de candidatura e, em caso de empate, o cargo fica 

para o conselheiro mais idoso. O Regimento Interno do CC, cria o cargo de 

Vice-Presidente, que é eleito em escrutínio independente e feito 

imediatamente depois da eleição do presidente, utilizando as mesmas 

regras de eleição84.  

Os integrantes do CC perderão o mandato, por decisão do 

Presidente da República ou mediante pedido do Conselho Diretor nos 

casos em que a conduta do conselheiro for incompatível com a dignidade 

exigida pela função, ou no caso de três faltas consecutivas ou cinco 

alternadas não justificadas às reuniões do Conselho85. 

 

4.2.4 –  Reuniões, trabalhos e deliberações 

Obrigatoriamente, uma vez por ano, durante o mês de abril, o 

Conselho Consultivo reúne-se de forma ordinária, convocado pelo 

presidente do Conselho Diretor, para eleição do seu Presidente e de seu 

                                                 

83 Art. 38 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 que aprova o Regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações; Art. 30 da Resolução Nº 197, de 16 de 
dezembro de 1999 que regulamenta o Regimento Interno da Agência e; Art. 4º do 
Regimento Interno do Conselho Consultivo aprovado na Reunião nº 28, de 29 de junho 
de 2001. 
84 Art. 39 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 que aprova o Regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações e Art. 3º do Regimento Interno do Conselho 
Consultivo aprovado na Reunião nº 28, de 29 de junho de 2001. 
85 Art. 40 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 que aprova o Regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações e Art. 5º do Regimento Interno do Conselho 
Consultivo aprovado na Reunião nº 28, de 29 de junho de 2001. 
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Vice-Presidente, bem como para apreciação dos relatórios anuais do 

Conselho Diretor86. 

As reuniões extraordinárias estão previstas para os casos em que 

forem convocadas pelo Presidente do Conselho Diretor, pelo Presidente do 

CC ou por, pelo menos, um terço de seus membros. Deverão ter como 

intuito a apreciação de assuntos de sua competência, sendo que, no caso 

de não deliberação em até quinze dias após a convocação, as proposições 

serão consideradas aprovadas, ou ainda, quando o CC solicitar 

esclarecimentos ou informações a respeito de alguma proposição, o prazo 

previsto será contado a partir do recebimento da resposta do requerimento 

formulado87. 

O Conselho Diretor tem um prazo de sessenta dias para dar 

resposta ao requerimento formulado pelo Conselho Diretor. 

As reuniões do Conselho Consultivo discutem as matérias a ele 

destinadas seguindo a seguinte ordem de prioridade:  

1 – Os requerimentos de informação relacionados à proposição 

originária do Conselho Diretor; 

2 – As proposições originárias do Conselho Diretor e; 

3 – As proposições de autoria de membros do CC que se 

consubstanciam em propostas ou requerimentos de informação 

relacionados aos assuntos discutidos pelo Conselho Diretor. 

Os trabalhos do Conselho Consultivo têm que ser iniciados com a 

presença de, pelo menos, metade de seus membros, sendo que as 

deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes estando na 

                                                 

86 Art. 41 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 que aprova o Regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações e Art. 9º do Regimento Interno do Conselho 
Consultivo aprovado na Reunião nº 28, de 29 de junho de 2001. 
87 O Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Consultivo define proposição como toda 
matéria sujeita à deliberação do CC. 
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reunião, no mínimo, sete conselheiros. No caso de empate, prevalecerá o 

voto do Presidente. As votações serão processadas de forma nominal, por 

meio de chamada de cada um dos conselheiros, que deve fundamentar seu 

voto manifestando-se sobre cada proposição feita88. 

Um meio utilizado para que o CC faça proposições a respeito de 

matérias enviadas pelo Conselho Diretor no prazo máximo estabelecido, 

que é de quinze dias, é o que consta no parágrafo único do artigo 12 de 

seu Regimento Interno. Neste parágrafo, dá-se ao conselheiro relator um 

prazo de sete dias, contados a partir de sua designação, para 

apresentação de seu parecer a respeito da referida matéria. Prazo ínfimo, 

pois poderá funcionar como instrumento de superficialidade na análise das 

matérias e decisões, das quais o conselheiro teria que fazer proposições. 

A fim de facilitar as atividades de sua competência, cada membro do 

CC poderá utilizar-se de uma assessoria própria, desde que esta não traga 

ônus para a Agência. 

  4.2.5 – A Secretaria 

Por fim, o CC disponibiliza de uma secretaria que é comum ao 

Conselho Diretor. Esta secretaria tem como principais funções: manter sob 

sua guarda e responsabilidade documentos e livros de atas de reuniões, e 

- providenciar a publicação no Diário Oficial da União os extratos das 

decisões do CC, as quais serão também inscritas na biblioteca da Anatel89. 

 

 

 

                                                 

88 Art. 14 do Regimento Interno do Conselho Consultivo aprovado na Reunião nº 28, de 
29 de junho de 2001. 
89 Art. 36 e 45 do Decreto Nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 que aprova o Regulamento 
da Agência Nacional de Telecomunicações e Art. 15 e 17 do Regimento Interno do 
Conselho Consultivo aprovado na Reunião nº 28, de 29 de junho de 2001. 



 

 126

 

CAPÍTULO V 

5 - OLHARES SOBRE A AGÊNCIA 

 

5.1 - Perspectivas dos ouvidores 

Durante todas as gestões da Ouvidoria da Anatel foram divulgados 

seis relatórios90. Como recorte metodológico foram analisados três, 

referentes aos três últimos ouvidores e que marcam o primeiro e ultimo 

relatórios, únicos no governo FHC91 e o último produzido no Governo Lula. 

A motivação da escolha dessas amostras foi impulsionada devido o 

primeiro relatório servir de modelo aos outros, além de caracterizar as 

primeiras ações da Anatel; o segundo relatório analisado coincide com o 

final do governo FHC, o que fecha um círculo no que diz respeito à atuação 

da Anatel naquele governo. Por fim, com as considerações em relação ao 

ultimo relatório da ouvidoria, produzido depois de quase seis anos do 

governo Lula, buscamos uma maior compreensão do funcionamento da 

Agência e de indicativos de seu comportamento nos dois governos. 

5.1.2 - Relatório de março de 2000 

Este relatório foi elaborado por Saulo Levindo Coelho, primeiro 

ouvidor da instituição, e se refere ao período de implantação da Ouvidoria 

em agosto de 1999 e que, relata sobre o funcionamento da Agência até 

março de 2000. Como principais observações, verificamos as atividades 

que foram desenvolvidas visando a interação da Ouvidoria com os órgãos 

internos da Agência, busca do reconhecimento do ambiente, levantamento 

                                                 

90 Relatórios referentes ao interstício de tempo que vai de: agosto de 1999 e março de 2000; junho 
a novembro de 2002; o primeiro semestre de 2003; agosto a dezembro de 2003; junho de 2004 a 
junho de 2005 e; julho a dezembro de 2007. 
91 Durante todo período a Anatel possuiu quatro ouvidores, sendo que o ultimo foi empossado em 
01/07/2008. 
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das necessidades para a estruturação do órgão e exercício de seu papel 

legal. Segundo o relatório, tais ações tiveram como objetivo permitir uma 

atuação independente e coerente com os objetivos maiores da legislação e 

de melhor avaliar as manifestações recebidas dos públicos interno e 

externo. 

Com relação ao “olhar” do publico interno e externo da Anatel, o 

ouvidor afirma que a Agência é rotulada como lenta, uma vez que os 

esclarecimentos sobre suas ações, às vezes, não são prestados de 

maneira convincente. Como exemplo, é citado os trabalhos realizados para 

o cumprimento dos planos de metas e de universalização, e a efetiva 

atuação da Anatel para fazer cumprir os compromissos assumidos pelos 

prestadores de serviço que, na análise de Coelho, têm sido ofuscados pelo 

noticiário dos meios de comunicação. Diz-nos o Ouvidor: “A Anatel está 

cumprindo seu papel, mas a população não está sendo adequadamente 

informada” (COELHO, 2000: 02). Ou seja, naquele momento, a 

responsabilidade pelo desprestígio da Anatel seria a falta de inserção 

positiva nos meios de comunicação. 

É ressaltado que a própria constituição do quadro de servidores da 

Agência, formado por funcionários oriundos, basicamente, da Telebrás, 

herdou uma filosofia mais característica de uma empresa de engenharia 

quando o enfoque maior, conforme o relatório, deveria ser para o papel de 

uma agência reguladora. 

A par desses aspectos, foram implementadas atividades visando a 

instalação e estruturação da Ouvidoria. No campo interno, a mesma 

passou a participar das reuniões do Conselho Diretor e de reuniões 

técnicas nos Escritórios Regionais (ERs). No plano externo, destacam-se a 

busca pela interação com entidades de defesa de consumidores e o 

atendimento direto ao cidadão. 

A participação da Ouvidoria nas reuniões técnicas envolvendo todos 

os escritórios regionais teve por objetivo levantar as dificuldades 

enfrentadas pelos ERs para a execução de suas atividades, 
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diagnosticando, como principal problema, a deficiência de recursos 

materiais e humanos para se efetuar uma adequada fiscalização. 

Com relação à defesa dos usuários de serviços de 

telecomunicações, é lembrado pelo ouvidor que, em 26 de fevereiro de 

1999, por meio da Resolução 107, foi criado, na Anatel, o Comitê de 

Defesa dos Usuários dos Serviços de Telecomunicações (CDUST) com a 

finalidade de assessorar e subsidiar o Conselho Diretor da Agência, no 

exercício de suas competências legais em matéria de defesa e proteção 

dos direitos dos consumidores. É importante ressaltar que no relatório, a 

Ouvidoria se exime do papel de consideração a respeito da defesa dos 

consumidores, atribuindo este papel, exclusivamente ao CDUST. 

Em uma passagem do relatório é notória a preocupação do ouvidor 

com a lucratividade das empresas reguladas: 

Em algumas ocorrências verificadas, o andamento de 
processos não teve condução ágil o que poderia resultar 
em danos à sociedade pela inadequação de serviços ou 
prejuízos a empresas pela perda de oportunidades de 
negócios (COELHO, 2000: 19 – Relatório Analítico da 
Ouvidoria da Anatel). 

É ressaltado, também, que a Agência, nos seus primeiros anos, 

padeceu de infra-estrutura, tanto material, quanto de pessoal. Exemplo 

disto, é que a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), quando dos cortes 

por ela propostos na Lei nº 9.789/99, apresentava as seguintes metas: 

a) Escritórios Regionais Instalados: seis, contra 12 propostos pela 

Anatel; 

b) Estações Remotas Instaladas: 19, contra 56 propostas pela 

Anatel; 

c) Estações Móveis Instaladas: 13, contra 28 propostas pela Anatel; 

d) Postos de Radioescuta Assistidos: seis, contra 12 propostos pela 

Anatel; 



 

 129

e) Postos de Radioescuta Remotos: sete, contra 15 propostos pela 

Anatel; 

f) Servidores Treinados: 435, contra 1.210 propostos pela Anatel; 

g) Prédios Reformados: um, contra 15 propostos pela Anatel 

(COELHO, 2000). 

Com relação ao pessoal, é destacado pelo Ouvidor que o quadro 

inicial era composto por servidores da Telebrás e por outros cedidos pelo 

Ministério das Comunicações e órgãos da administração pública, pois, até 

então, a Anatel ainda não tinha solucionado a definição de seu quadro 

próprio. O impedimento legal de contratações e a evasão de seus técnicos 

mais experientes, tanto por contratação pela iniciativa privada, como por 

aposentadoria poderiam comprometer, na análise da Ouvidoria, o 

desempenho futuro da Agência. Essa situação somente iria se regularizar 

com a aprovação de quadro de pessoal mediante concurso público que 

considerasse, entre os requisitos, a experiência e o perfil profissional dos 

técnicos a serem contratados, cuja proposta estava consolidada em projeto 

de lei, na época em tramitação no Congresso Nacional. 

5.1.3 - Relatório de Novembro 2002 

O relatório da Ouvidoria, que analisa a atuação da Anatel nos 

últimos meses do Governo FHC, foi elaborado na gestão de Fernando 

Antônio Fagundes Reis. Em todo o texto ressalta-se a necessidade da 

busca de eficiência por parte da Agência, a fim de cumprir seu papel 

enquanto órgão regulador. Assim, é colocado em relação à função da 

Ouvidoria:  

Seu propósito é fornecer às autoridades constituídas, à 
Anatel e à sociedade em geral, contribuições e análises 
para o aperfeiçoamento da atividade regulatória, a partir de 
um posicionamento crítico legalmente determinado (REIS. 
2002: 20 - Relatório Analítico da Ouvidoria da Anatel). 

Segundo Reis, a responsabilidade do órgão regulador seria corrigir 

os efeitos da competição imperfeita e reprimir as infrações à ordem 
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econômica. Além disso, garantir a universalização de determinados 

serviços de telecomunicações e zelar pela continuidade dos mesmos, 

representando assim, a visão geral de um órgão técnico, neutro e 

autônomo. 

Após três anos de criação, a Ouvidoria tinha a seu dispor apenas 

três cargos comissionados técnicos em sua estrutura e um cargo vinculado 

às atividades de secretaria. Fato que, segundo o Ouvidor, proporcionava 

uma dificuldade terminológica – conceitual de compreensão das atribuições 

legais da Agência. 

Atentando ao referido anteriormente, sobre as competências da 

Ouvidoria com relação aos usuários de serviços de telecomunicações, 

continua o entendimento do primeiro relatório de que a mesma não se 

presta a este fim, uma vez que é protestado no relatório que os usuários: 

[...] por não saber que a Anatel tem área específica para 
tratamento de solicitações, encaminha e-mail à Ouvidoria 
em busca de solução. A Ouvidoria encaminha estas 
solicitações à Assessoria de Relações com os Usuários, 
esclarecendo ao cidadão os meios para entrar em contato 
com o referido setor (REIS, 2002: 34 – Relatório Analítico 
da Ouvidoria da Anatel). 

Com relação ao CDUST92, o relatório propõe diversas ações que 

visam dinamizar e fazer funcionar este Comitê, chamando a atenção de 

que o mesmo reuniu-se pela ultima vez em dezembro de 2000. 

Destaca ainda que a legislação de regência não prevê – e nem o 

órgão regulador conta com – um setor específico, estruturado para mediar 

o processamento de conflitos entre o usuário e o prestador de serviço. 

Como conseqüência, não existem mecanismos ágeis e eficientes de 

solução das reclamações, a tempo e modo, estando a situação a merecer 

um tratamento mais condizente no âmbito da Agência, o que caracteriza a 

não compatibilização dos interesses econômicos com a proteção do 

usuário (REIS, 2002: 55/56). 

                                                 

92 Comitê de Defesa dos Usuários de Serviço de telecomunicação. 
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A relação entre Anatel e usuários, que é formalmente 
inexistente, resume-se a um call-center para receber 
reclamações, especialmente via Internet. Uma vez 
recebidas, estas são simplesmente encaminhadas para as 
operadoras (REIS, 2002: 60 – Relatório Analítico da 
Ouvidoria da Anatel). 

Como se não houvesse o CDUST e a Assessoria de Relações com 

os Usuários, no relatório é proposta a criação de um órgão institucional 

para tratar de reclamações dos usuários, sugerindo que:  

Mais que isso, existe toda uma gama de possibilidades no 
sentido de aproximar o órgão regulador do público em 
geral, cumprindo a Agência a sua tarefa republicana de 
promover e de estimular a interlocução viva com a 
comunidade, sem que, com isso, perca a racionalidade 
regulatória (REIS, 2002: 60 – Relatório Analítico da 
Ouvidoria da Anatel). 

Como não existe esta relação (Anatel x usuário), é afirmado no 

relatório que há um relativo descompasso, entre o discurso normativo e a 

prática administrativa, algo que não é novo na tradição histórica brasileira 

(REIS, 2002: 80). 

Em relação ao quadro funcional da Agência, em 2002 estava 

composto, em grande parte, por profissionais contratados 

temporariamente, representando (49%), os requisitados da Telebrás e 

cedidos (26%) e requisitados de outros órgãos e do Ministério das 

Comunicações (5%), os outros 20% era composto por profissionais 

advindos de processos seletivos (REIS, 2002: 81). 

No primeiro relatório, o problema de funcionamento da Agência 

estava vinculado à falta de publicidade de suas ações. Neste, a disfunção 

vincula-se à estrutura de pessoal, mais especificamente dos contratados 

temporários, que resulta em conseqüências que vão desde a dificuldade na 

fiscalização dos serviços, à ausência de cultura sedimentada em regulação 

e na instrução dos procedimentos internos. Além disso, influencia na perda 

de agilidade nas decisões, ou seja, tudo aquilo que se exigiria de um órgão 

regulador eficiente.  

Diz-nos o Ouvidor: 
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[...] num contexto onde, preponderantemente, reina a 
ausência de perspectiva de carreira, encontrando-se boa 
parte dos técnicos exonerados na faixa etária de trinta anos 
(58 %), segundo os dados constantes do Relatório de 
Colaboradores Desligados no 1º semestre do corrente ano, 
produzido pela Gerência-Geral de Talentos e 
Desenvolvimento Organizacional da Superintendência de 
Administração-Geral da Anatel. 
[...] 
Essa situação é perigosa: a garantia do órgão regulador 
como mecanismo de controle da boa prestação dos 
serviços está, inquestionavelmente, na qualificação do seu 
quadro de pessoal, com a construção sólida de uma 
carreira de Estado, com perfil profissional adequado e 
dotada das garantias da estabilidade e da independência 
(REIS, 2002: 81 – Relatório Analítico da Ouvidoria da 
Anatel). 

Para o Ouvidor, o papel da agência reguladora é acompanhar as 

tendências do mercado, monitorando suas ações e suas reações, para que 

aja de forma pró-ativa quando necessário. Isso impõe a necessidade de um 

corpo técnico versado em questões econômicas e preparado para 

acompanhar os eventuais processos de fusões entre as empresas. 

Outro problema identificado no relatório diz respeito aos Escritórios 

Regionais. Segundo o Ouvidor, apesar de toda a tônica de federalização 

do órgão regulador, com a presença da Agência em todo o território 

nacional, as unidades regionais, que foram concebidas com a finalidade de 

exercerem a função fiscalizatória, passaram a desempenhar outras 

atribuições, transformando-se, na prática, em postos avançados de boa 

parte das atividades da Agência.  Por conseqüência, o que se verifica é o 

órgão regulador reproduzindo a morosidade tradicional dos procedimentos, 

não oferecendo alternativas à sociedade para uma maior presteza e 

efetividade do seu agir (REIS, 2002: 91). 

Por fim, conclui o Ouvidor, para se atingir a eficiência e a eficácia do 

seu poder regulador, pela dimensão mecanicista do número de 

procedimentos existentes e pela incapacidade efetiva de sua resolução, 

torna-se fundamental o aperfeiçoamento, não só da rotina de trabalho, 

como também da adoção de providências simplificadoras do processo de 

apuração de descumprimento das obrigações por parte das prestadoras de 
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serviços. 

Aliado a isto, Reis critica a estrutura de poder da Agência, propondo 

que a centralização decisória colegiada merece ser repensada, pois, o 

modelo orgânico-procedimental existente, caracterizado por acentuado viés 

regulamentar, impede o órgão de adotar posturas mais ágeis e pró-ativas 

diante do dinamismo e das peculiaridades do setor regulado. 

5.1.4 - Relatório de dezembro de 2007 

O mais recente relatório da Ouvidoria foi publicado em dezembro de 

2007, tendo como Ouvidor um ex-presidente da Federação Interestadual 

dos Trabalhadores em Telecomunicações (Fittel), Aristóteles dos Santos. 

Neste relatório, a concepção de ouvidorias já vem modificada, sendo 

entendida com um canal de comunicação entre a estrutura de poder e a 

população, ou, nas palavras do Ouvidor, como “principais estruturas que 

possibilitam o controle da sociedade sobre os fornecedores públicos ou 

privados dos serviços e produtos por ela consumidos” (SANTOS, 2007: 

09). 

É característico, além de servir como diferencial em relação aos 

outros relatórios, a postura crítica da Ouvidoria em relação a Anatel. É 

relatado que após 10 anos de criação, a Agência, por não cumprir ou não 

fazer cumprir os propósitos que justificaram a sua criação, perdura em uma 

crise existencial, padecendo de deficiências conceituais, estruturais e de 

métodos e procedimentos. 

Tanto é que, para o Ouvidor, o corpo técnico da Anatel absorveu o 

discurso oficial e incorporou dentre as suas atividades a prioridade de 

assegurar às prestadoras o prometido retorno do capital, sendo que essa 

deformação original, engendrada, segundo o relatório, no governo FHC e 

incorporada pelos escalões superiores e intermediários da Agência, ainda 

hoje, não conseguiu se recompor e continua fluindo no ambiente interno da 

Anatel, cujos efeitos, ainda que atenuados pela reação de boa parcela de 

novos servidores, continuam imperando. Tudo isto em prejuízo direto do 
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cidadão (SANTOS, 2007). 

Para o Ouvidor, com relação ao cidadão – consumidor ou usuário – 

deveria incidir os principais focos de atenção da Agência. Ressalve-se que 

o usuário dos serviços de telecomunicações continua sendo, no âmbito da 

Anatel, o elo que tem a menor influência sobre os destinos do setor. 

Verificando, assim, que a Anatel em sua rotina não se preparou 

adequadamente em construir o necessário equilíbrio entre os interesses 

em disputa, quais sejam: interesses estratégicos do Estado, representados 

pelos Poderes Executivo e Legislativo; os interesses do capital, 

representados pelos investidores; e os interesses difusos do cidadão 

usuário. Este último, no entendimento do Ouvidor, deveria ser o senhor e 

razão de todas as ações da Agência (SANTOS, 2007) 

Outro fator que chama a atenção da Ouvidoria é o domínio e o 

explícito monopólio regional privado estabelecido pelas concessionárias da 

telefonia fixa, o que marca, segundo Santos, à incapacidade da Anatel em 

adotar medidas que estabeleçam a efetiva desagregação e o 

compartilhamento da infra-estrutura de redes visando a competição 

estabelecida em lei, vitimando, desta forma, a sociedade. 

Aliado a isto, a partir destes monopólios privados na rede da 

telefonia local, as empresas estabeleceram outro monopólio, qual seja o da 

prestação de serviços de banda larga – hoje, praticamente dominados 

pelas concessionárias, através da tecnologia Assymmetric Digital 

Subscriber Line – ADSL (Linha Digital Assimétrica para Assinante). 

Como a regulamentação da desagregação das redes é 

responsabilidade da Anatel e só depende dela, é proposto no relatório a 

separação estrutural, o que exige um processo de negociação envolvendo 

órgãos governamentais e as concessionárias. Debate fundamental que 

deve se provocado pela Agência, pois a mesma detém a vivência e a 

convivência com o problema e tem consciência da sua gravidade e suas 

conseqüências. 
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Acreditamos, no entanto, que considerando a supremacia 
do interesse público, não fosse a Anatel tão fragilizada 
conceitualmente, a ela caberia impedir essa extraordinária 
distorção sistêmica, que foi ocorrendo ao longo desses 
últimos dez anos, culminando com um valor de assinatura 
básica inviável socialmente para a maioria da população 
brasileira que, ao final e por intermédio desse valor, 
assegura cerca de 50% do faturamento das 
concessionárias, outra grande distorção do modelo. 
[...] deficiências estas que acabaram por instituir uma 
cultura única interna, no privilégio do capital (SANTOS, 
2007: 17 – Relatório Analítico da Ouvidoria da Anatel). 

Uma vez que a assinatura básica da telefonia fixa em 1998 custava 

ao consumidor R$ 13,00, ao final de 2007 estava em média, na ordem dos 

R$ 40,00. Caracterizando um reajuste de cerca de 200%, enquanto a 

inflação do período foi, segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), de aproximadamente 83%. Sendo que, o valor 

de R$ 13,00 já havia sido realinhado pelo governo FHC às vésperas da 

privatização em 1997. 

Apenas para efeito de raciocínio, de forma simplista, 
podemos imaginar que a assinatura básica de 40 milhões 
de acessos da telefonia fixa, ao custo mensal de 40 reais 
(com impostos), retira da sociedade brasileira algo em 
torno de 1,6 bilhões de reais todo mês e algo em torno de 
20 bilhões de reais ao ano. Todos estes valores advêm 
somente da assinatura básica, eis que o pagamento pela 
efetiva e real prestação de serviços (antigamente por 
pulsos e agora por minutos) é cobrado em separado. 
Repita-se, a efetiva prestação de serviços é faturada em 
separado e independente da cobrança da assinatura básica 
(SANTOS, 2007: 18 – Relatório Analítico da Ouvidoria da 
Anatel). 

De acordo com Santos, cada uma das três grandes concessionárias 

de telefonia fixa (Telemar, Telefônica e Brasil Telecom) detém o controle 

de, pelo menos, uma grande prestadora de telefonia móvel, que, por sua 

vez, replica a concentração de rendas, cada vez mais.  

Tal é o acúmulo financeiro por parte das concessionárias 
que recentemente a Agência recebeu solicitação de 
anuência prévia para segregação de ativos bilionários de 
determinada concessionária. Mesmo considerando alguns 
financiamentos públicos através do BNDES, cabe 
perguntar, qual a origem desta sobra de ativos e de todos 
estes investimentos, a não ser a partir dos resultados 
altamente positivos da prestação dos serviços de telefonia 
fixa, calcados no atual modelo tarifário e no monopólio 
local em detrimento da sociedade? O faturamento do setor 
já ultrapassa a 130 bilhões de reais anuais. Não 
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podemos fechar olhos e os ouvidos diante de tantas 
evidências (SANTOS, 2007: 18/19 – Relatório Analítico da 
Ouvidoria da Anatel). 

Por outro lado, a área técnica de serviços públicos da Agência tem 

realizado estudos e palestras segundo os quais, desde a privatização até o 

momento, os resultados econômico-financeiros das concessionárias, frente 

aos investimentos realizados, têm se revelado deficitários. Somente a partir 

de 2007 – segundo a área técnica - foram registrados sinais de superávit. 

Na opinião do Ouvidor, não é sensato nem razoável admitir que a 

exploração de uma concessão do Estado possa ser objeto de 

enriquecimento tão acelerado e instrumento de concentração de riquezas 

por parte de quem quer que seja, pior ainda, em detrimento da sociedade. 

“Talvez seja este o principal conceito a ser incorporado pelo servidor 

público quando regula e fiscaliza uma concessão de Estado” (SANTOS, 

2007: 20). 

Nesse sentido, é sugerido no relatório que a Anatel, considerando 

seu potencial técnico e suas competências institucionais, abra uma ampla 

discussão interna sobre seu o papel na conciliação dos interesses entre as 

prestadoras, o Estado e o consumidor/cidadão busque atuar para 

implantar, efetivamente, a competição na telefonia local, o que quebraria 

os monopólios privados regionais; e rediscuta a revisão dos contratos de 

concessão, principalmente em relação aos valores da assinatura básica, 

chamando, para tal debate, além das próprias concessionárias, os 

representantes das entidades da sociedade civil, os órgãos de defesa do 

consumidor etc. 

Outro elemento importante neste relatório é a abordagem do Ouvidor 

em relação à banda larga. Segundo Santos, desde antes das privatizações, 

discutia-se sobre a implantação de uma rede nacional formada por fibra 

ótica que, aqui no Brasil, foi postergada pelas concessionárias. Estas 

preferiram apostar na tecnologia ADSL, cujos acessos operam em 

velocidades limitadas, com baixos investimentos e que, assim como na 

telefonia fixa, dominam o mercado regional, praticamente, sem 
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concorrência, cobrando altos preços, a partir de tarifas elevadas. 

Chama a atenção também que países como Japão, Coréia do Sul, 

Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, Espanha, Itália, dentre 

outros, cobram tarifas 10, 20 e até 80 vezes inferiores aos valores 

praticados no Brasil para acessos a internet. 

É lembrado pelo Ouvidor que, no período das discussões sobre as 

privatizações das telecomunicações foi proposto, principalmente por 

entidades representantes dos trabalhadores do setor, a manutenção de 

uma empresa nacional que disponibilizaria apenas de infra-estrutura, sem 

disputar serviços. Fórmula que hoje, segundo Santos, os reguladores mais 

modernos do mundo apostam como a melhor forma de afastar o fantasma 

do monopólio e de assegurar a competição em seus países. 

De acordo com o relatado, o “Brasil caminhou na contra-mão”. Uma 

vez que é notória as incorporações e as fusões que ocorrem diariamente 

no mundo inteiro, principalmente pela índole concentradora e monopolista 

do capital, o Ouvidor sugere a criação de uma empresa de 

telecomunicações nacional, competitiva, economicamente forte e 

socialmente compromissada com o Brasil (SANTOS, 2007). 

Com relação à estrutura da Anatel, afirma que esta  é fundamentada 

numa matriz de administração por serviços, vertical, gerando “sub-

organizações” dentro da mesma organização. Sendo que, a atual forma, 

além de inibir a saudável interdependência, gera personalismos na 

administração e acaba por propiciar indesejáveis disputas. 

Tal fragilidade começa pela própria estrutura organizacional, onde os 

ERs, agora denominados de gerências, “protegidas” por esta estrutura 

organizacional, somente se responsabilizam pelas suas atividades 

institucionais, não respondendo por nada que diga respeito ao usuário. 

Resulta que o número, cada vez mais elevado, de reclamações e 

dados que continuamente chegam à Assessoria de Relações com os 
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Usuários – ARU, através da Central de Atendimentos da Anatel, as quais, 

afirma o Ouvidor, deveriam servir para orientar o planejamento estratégico, 

para direcionar e otimizar os recursos de fiscalização e subsidiar a 

elaboração dos regulamentos, bem como racionalizar as ações da Agência, 

se perdem num amontoado de arquivos eletrônicos (SANTOS, 2007). 

Neste quesito o Ouvidor vai além, afirmando que todo o tratamento 

das reclamações registradas na ARU é feito sem que a Agência se 

posicione, com exceção apenas dos casos em que a solicitação é 

exatamente um questionamento à Anatel. Nessa última situação, quase 

sempre, as áreas, simplesmente, não respondem. 

Desta forma, conclui Santos: 

- A Anatel ainda não cumpriu ou não fez cumprir 
integralmente os propósitos que justificaram a sua criação, 
quais sejam, incentivar a constituição de mercados 
competitivos, viabilizar a universalização da telefonia fixa e 
assegurar efetividade ao setor; 
- A Agência não instituiu o necessário equilíbrio isonômico 
do órgão regulador diante dos interesses do Capital, do 
Estado e do Cidadão/ Consumidor; 
- Não foram adotadas as medidas concretas visando à 
desagregação de redes – básica para a competição -, nem 
para a implementação do Modelo de Custos –, básico para 
a aferição real das tarifas e dos preços adotados pelas 
prestadoras. 
- Permanece inexistente a competição na telefonia local. 
- É flagrante a distorção do modelo tarifário da telefonia 
fixa, repercutindo em tarifas excessivamente altas, 
particularmente na assinatura básica. 
[...] 
- Mesmo não sendo uma obrigação explícita da Anatel, não 
foram adotadas as medidas efetivas, nem desenvolvidos os 
estudos consistentes para subsidiar as ações visando à 
universalização de acesso à internet banda larga com 
preços socialmente justos e velocidades compatíveis 
(SANTOS, 2007: 53/54 – Relatório Analítico da Ouvidoria 
da Anatel). 
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5.2 – Entrevistas com representantes das empresas prestadoras 

de serviços, da Gerência Regional da Anatel seção Bahia e 

Sergipe e das entidades de classe dos trabalhadores.  

As entrevistas foram realizadas com dois representantes da Anatel93, 

dois representantes de empresas prestadoras de serviços de 

telecomunicações, sendo cada um de uma empresa específica, além de 

dois representantes dos trabalhadores no setor, um Diretor Administrativo 

do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações (Sinttel-Ba), e outro 

Secretário de Administração e Finanças da Federação Interestadual dos 

Trabalhadores em Telecomunicações (Fittel). 

De modo geral, o que se pode perceber nas entrevistas, é que há 

uma convergência no entendimento sobre regulação e a atuação do órgão 

regulador, tanto por parte dos representantes da Anatel, quanto das 

empresas prestadoras de serviço. O que contrasta, com a visão dos 

representantes dos trabalhadores do setor. 

RA94 - “O modelo era fraco quando era monopólio do Estado – com as 

privatizações tornou-se necessários a criação de um ente regulador para 

fiscalizar e organizar o setor, nasceu então a Anatel, órgão responsável pelas 

políticas de comunicações no Brasil”. 

RT95 - “Tudo começou com a privatização, para facilitar para os grandes 

empresários, para aumentar e dar mais lucros a “eles”. Dizia que o Brasil não 

podia “bancar” as mudanças. Agora, veja uma coisa! Quem emprestou o 

                                                 

93 As entrevistas dos técnicos representantes da Agência foram condicionas pela Portaria 
nº 178, de 6 de junho de 2005 que estabelece o Código de Ética dos Servidores da Anatel que 
institui como princípios a preservação da identidade institucional da Agência, não utilizando seu 
nome, marcas e símbolos sem estar devidamente autorizado para isso; além do servidor só poder 
divulgar informações ou responder pela Agência, quando autorizado; além de obrigar os mesmos a 
abster-se de divulgar, por qualquer meio, críticas a colegas, superiores, subordinados hierárquicos 
ou à instituição. 

 
94 Representante da Anatel. 
95 Representante dos Trabalhadores do setor de Telecomunicações 
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dinheiro não foi o BNDES? Não entendo, ninguém entendeu, mas aconteceu 

tão rápido que nossos protestos não foram ouvidos”. 

 Foi um movimento internacional, que, na região, recebeu a 

adesão do Chile, depois da Argentina, nós fomos o ultimo a capitular. 

 Quem investiu ganhou muito dinheiro, porém embora tenha 

aumentado o acesso de camadas que antes não usufruíam dos serviços de 

telecomunicações, a universalização é um fim a se buscar, pois precisamos 

universalizar o sistema de voz e, principalmente a banda larga. Dificilmente 

uma família que ganha um salário mínimo consegue manter um telefone que, 

em média custa R$40,00 (quarenta reais). 

RE96 - “Eu acredito que foram as privatizações.” 

Quando questionados sobre as principais motivações de criação da 

Anatel, todos os entrevistados citaram as privatizações. Porém, os 

representantes da Agência e das empresas avaliaram positivamente a 

mudança institucional, ressaltando que o modelo estatal era fraco e moroso 

e, com as privatizações, o setor dinamizou-se e estabeleceu uma 

verdadeira democracia.  

Quanto aos representantes dos trabalhadores do setor, a análise da 

mudança foi negativa. No momento das discussões a respeito das 

privatizações, uma parte da categoria propunha, apenas, a abertura da 

exploração das telecomunicações à iniciativa privada, sendo que, o Estado 

deveria manter sob sua propriedade as infra-estruturas sem, contudo, 

participar do mercado de serviços. Àquela época, outra parcela da 

categoria de trabalhadores era totalmente contra a qualquer tipo de 

privatização no setor de telecomunicações. 

Com relação à independência e autonomia da Anatel, os 

representantes das empresas afirmaram que é importante esta definição, 

                                                 

96 Representante da Empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. 
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pois garantiria mais segurança no mercado. A Agência respondeu que este 

é um fim a ser alcançado, e que a Anatel ainda está amadurecendo, 

afirmando ainda que são itens fundamentais para a consolidação do 

mercado e proteção dos direitos dos cidadãos. Os entrevistados do 

Sindicato e da Federação argumentaram que a autonomia e a 

independência da Agência fazem parte de uma ação discursiva para 

facilitar a exploração pelas empresas do setor. 

RA – “A Anatel ainda está amadurecendo, por isso este tipo de coisa 

acontece. Se você pensar bem, temos pouco mais de 10 anos de criação da 

agência e esse tipo de problema é normal”. 

RT – “Tudo isso é para enganar o povo e disfarçar que ele [povo] está 

sendo explorado, como telefone não é uma coisa que aperta a barriga como a 

fome, a maioria das pessoas acabam não ligando muito, ai fia fácil de enganá-

las, foi o que ocorreu no caso da Anatel. 

RE – “No Brasil, o presidente sempre foi muito poderoso, imagine se 

alguém ligado ao executivo vai ser contra o presidente. Então, essa questão de 

autonomia é relativa, não pode ser autônoma em relação ao próprio governo. 

No quesito referente ao que é relevante na tomada de decisões por 

parte da Anatel, os representantes dos trabalhadores foram enfáticos, 

afirmaram que são os interesses  das grandes empresas do setor. A Anatel 

defendeu o conhecimento técnico a respeito do assunto, dando um tom de 

imparcialidade. As empresas responderam que é a busca de equilíbrio no 

mercado, objetivando uma melhoria para a população em geral.  

RA – “Conhecimento técnico a respeito do problema”. 

RT - “Sem dúvida nenhuma, o que define as questões da Anatel é a 

vontade de grandes empresários do setor”. 

RE – “Acredito que são o equilíbrio e o estímulo à competição pode 

desenvolver ainda mais o país”. 
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Sobre as dificuldades na realização do trabalho da Anatel. Os 

representantes da empresa não se pronunciaram. Já os entrevistados da 

Anatel reclamaram de falta de mais pessoal para dar conta da fiscalização. 

Os trabalhadores identificaram a falta de diretrizes e ações sólidas, que 

garantam, de fato, a universalização do uso dos serviços. 

RA – “Não, o que falta é mais pessoal para realizar uma eficaz tanto 

aqui no estado como no território nacional”. 

RT – “A Anatel é um faz de conta que protege os empresários e 

persegue as rádios comunitárias, que, na maioria das vezes são chamadas de 

pirata, além de não resolver nada quanto aos abusos de empresas do setor”. 

RE – desconhece. 

Quando questionados sobre suas considerações a respeito da 

relação da Agência com a sociedade civil, os representantes das empresas 

avaliaram como positiva a relação, afirmando que Anatel é uma das 

principais interlocutoras entre a sociedade e as empresas prestadoras de 

serviços. Os representantes da Agência consideram uma relação de 

parceria, que resulta num aprimoramento da ação regulatória. Por outro 

lado, os representantes dos trabalhadores responderam que praticamente 

não há relação, pois a Anatel não responde às queixas dos usuários, além 

de não coibir e impedir o abuso por parte da empresas. 

RA – “Relação de parceria a fim de melhorar as condições de acesso ao 

setor de telecomunicações brasileiro”. 

RT – “Considero que quase não há relação, a grande maioria das 

pessoas nem sabe o que significa a Anatel, quanto mais ter relação com ela”. 

RE – “Ela é um órgão importante para a sociedade, para garantir a 

fiscalização de empresas e a prestação de serviços com qualidade”. 

Sobre suas considerações a respeito da relação da Agência com o 

mercado. Os representantes das empresas identificaram a função principal 
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de fiscalizador. A Anatel respondeu que busca conciliar os interesses do 

mercado, com os do Estado e a sociedade civil. Os trabalhadores 

protestaram, afirmando que o órgão regulador age como se fosse 

representante dos empresários. 

RA – “Lógico que é Imparcial – pois busca conciliar interesses do 

mercado do Estado e da sociedade em gera”l. 

RT – “Age como se fosse representante dos interesses dos 

empresários”. 

RE – “Principalmente, a função fiscalizadora, mas também, concede 

licenças para funcionamento do Mercado”. 

Quanto aos principais desafios encontrados pela a Anatel hoje, tanto 

os representantes das empresas quanto da Agência identificaram a 

pirataria no segmento de radiodifusão. Já os trabalhadores colocaram o 

problema da universalização de acesso aos serviços, além da busca e 

cuidado em diferenciar rádios piratas de rádios comunitárias. 

RA – “Sem sombra de dúvidas, as rádios piratas”. 

RT – “Universalização e fiscalização das empresas que, em muitos 

casos, opta pela precarização do trabalho, paga pouco pro funcionário, coloca 

qualquer um para trabalhar sem dar treinamento específico o que pode trazer 

fraudes no ramos de telefonia”. 

RE – “Difícil de dizer, talvez o  combate a pirataria (isto é com a Anatel, 

correto?).. é isso!”. 

No que diz respeito à possibilidade da Anatel atingir um modelo 

ótimo de agência reguladora, os representantes das empresas não se 

pronunciaram. Os representantes sindicais defenderam o 

desmantelamento do órgão e a criação de uma empresa nacional estatal, 

semelhante ao sistema Telebrás, que dispusesse da infra-estrutura e 

regulasse o mercado. Os técnicos da Agência argüiram que, como a 
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sociedade é dinâmica, não dá para se pensar em um tipo ideal de agência 

que não apreenda esse dinamismo e seja capaz de mudar com a 

sociedade e suas perspectivas. 

RA – “Como a sociedade é dinâmica – não dá para formar um tipo 

estático de Agência – mas um que seja dinâmico a fim de cumprir suas 

obrigações de ente regulador”. 

RT – “Deixar de existir e se criar uma empresa nacional que além de 

garantir a universalização regularize o setor”. 

RE – Não se pronunciou. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação às telecomunicações, embora o cenário seja 

complicado, dentro e fora dos territórios nacionais, pois, com um mercado, 

cada vez mais, globalizado, os Estados nacionais perdem força em relação 

a sua soberania, já que, muitas de suas ações estão condicionadas por 

este mercado global. Desta forma, passamos por uma situação de 

desmontagem, reestruturação, revisão, monopolização e adaptação.  

É crescente o acesso à informação e à busca pelo entretenimento, 

principalmente, virtual. Em meio a prazeres fugazes e conexões facilitadas, 

a comunicação se torna, cada vez mais mutilada, pois não leva a 

plataformas comuns ou projetos coletivos. Assim, o que vigora é a 

sensação constante de que estamos sendo fragmentados (NOGUEIRA, 

2004). 

Porém, por traz de cada operação econômica transnacional, há 

bases nacionais que dependem de Estados locais para se viabilizarem. E a 

reestruturação estatal está longe de acabar com os Estados nacionais, 

pois, se estes perdem, em parte, a sua autonomia, já que funcionam em 

função de uma globalização, e depende desta para o estabelecimento de 

suas políticas internas, ganham em poder, controle e dominação para se 

adequarem ao quadro global (SANTOS, 2003, 65). Este é o panorama 

estatal em que nos encontramos hoje. 

Por sua vez, o atual estágio da regulação do setor de 

telecomunicações no Brasil encontra-se bem diferente daquele encontrado 

antes da Emenda Constitucional N° 897. Passamos de um modelo 

representado pelo monopólio estatal (cujo governo FHC queixava-se de 

não poder fazer os investimentos necessários para o desenvolvimento do 

setor), para um modelo privatizado, aos moldes neoliberais, no qual se 

                                                 

97 Emenda a constituição de 1988. 
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afirmava que só mercado, a partir das privatizações, conseguiria o 

desenvolvimento necessário para o setor, tal como, não era conseguido no 

modelo anterior. 

Portador do discurso neoliberal, o governo de FHC afirmava que, 

com o desenvolvimento do setor de telecomunicações, toda a sociedade 

passaria a se beneficiar. Pois, ocorrendo o desenvolvimento nas 

telecomunicações, este seria responsável na complementação de 

desenvolvimento social e geral do país. Como exemplo, já depois do 

desmantelamento do sistema Telebrás, demonstrava as estatísticas que 

informavam a expansão da instalação de linhas telefônicas, acessos a 

Internet em domínio “br”, aumento da teledensidade e de postos de 

trabalhos relacionados direta e indiretamente ao setor, entre outros fatores. 

A legislação relativa ao setor foi flexibilizada e remodelada. Com 

isso, permitiu-se a reestruturação, desestatização e privatização das 

telecomunicações brasileiras. Entre os elementos inovadores no ambiente 

regulador, o mais importante foi a criação da Anatel, o órgão regulador, 

principal agente de manutenção deste novo contexto. Porém, quem decide, 

de fato, sobre as políticas a serem implantadas pela Agência, são as 

tendências colocadas pelo mercado internacional que, hoje, sob o discurso 

e prática da globalização econômica, constitui-se no neoliberalismo. Nesse 

sentido, a Anatel tem funcionado como árbitro fiscalizador que, do ponto de 

vista legal, estabelece as regras do jogo. Porém, de maneira precária, o 

que facilitou a consolidação de monopólios regionais, por parte das 

operadoras dos serviços de telefonia, além de pouca proteção ao usuário 

comum. 

Como nossa experiência com este órgão regulador ainda é recente, 

resta saber se essa tendência é uma constante ou depende, mais que 

outros fatores, de estratégias de governos.  

Pelo menos, com vistas à experiência que já tivemos, as ditas 

autonomia e independência da Agência mostraram-se débeis. Como 

constatado no último relatório da ouvidoria, a Anatel passa por 
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uma crise existencial, pois, diante dos ditames do mercado, pouco tem 

feito na proteção do usuário comum. Ao contrário, o que se percebeu, ao 

longo dos anos de sua existência, foi um monitoramento regulatório que 

facilitou a monopolização e a concentração de riqueza no setor.  

Uma vez que os compromissos de universalização, de efetiva 

competição e da efetividade na prestação dos serviços, dez anos após a 

criação da Agência não foram cumpridos, revela-se a sua ineficiência. 

Por outro lado, embora exista a participação institucionalizada no 

corpo administrativo da Anatel, através do Conselho Consultivo, as 

representações dos diversos setores da sociedade não têm poder decisório 

ou de veto, de forma que possam fazer enfrentamentos concretos às 

decisões tomadas pelo Conselho Diretor. O que torna esse Conselho muito 

poderoso e deixa incertezas em relação às suas decisões, pois, embora 

com mandatos, os membros do Conselho Diretor são indicados pelo 

Presidente da República, o que pode criar vínculos de interesses e, ao 

invés de independente, ele se torne mais um braço do governo nas 

questões de telecomunicações. E não um ente do Estado, como se propõe. 

Porém, como se vincula a um sistema de produção que visa o lucro, que 

legitima uma sociedade dividida em classes sociais, e que funciona 

seguindo o ideário neoliberal, dificilmente poderia ser diferente. 

Até por que, como o modelo neoliberal pressupõe um Estado que 

estimule o mercado, que transmuta interesse público em interesse privado, 

e como esses interesses estão concentrados em poucas mãos, de grandes 

conglomerados internacionais, nos faz entender, ainda mais, o 

funcionamento da Agência a respeito de questões como: defesa dos 

usuários, da administração e punição dos abusos cometidos pelas 

prestadoras de serviços. 

O Plano Geral de Outorgas (PGO), foi elaborado com o intuito de 

gerar um ambiente competitivo. Porém, as concessionárias de telefone fixo 

e que operam com sistemas de transmissão via satélite, criadas para 

serem espelhos das estruturas desmembradas do antigo sistema 
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Telebrás, pouco se inseriram no mercado, o que faz do PGO uma meta, ao 

menos até agora, inconsistente. Desse modo, devido à tradição e aos 

custos, os consumidores passaram a optar pelo sistema que se utiliza de 

cabos de cobre, fazendo que, com as concessionárias que operam com 

esse sistema, desenvolvam verdadeiros oligopólios em suas regiões de 

atuação. 

O modelo de privatização das telecomunicações previu a criação 

inicial de um duopólio, que consiste na existência de empresas-espelhos. 

Também chamadas de entrantes, essas empresas-espelhos atuariam nas 

mesmas áreas das quatro holdings incumbents, Telemar, Telefônica, Brasil 

Telecom e Embratel, sendo as empresas espelhos, respectivamente, a 

Vesper S. A., Vesper SP, GVT e Intelig. Como essas empresas espelhos 

não tiveram interesse em muitas cidades, a Anatel abriu licitações para a 

entrada no ramo das empresas de pequeno e médio porte, também 

conhecidas como “espelhinhos”. Porém, reclamando da falta de 

financiamento, as “espelhinhos” não estão conseguindo se estabelecer, 

deixando muitas cidades em situação de monopólio (Atlas Brasileiro de 

Telecomunicação - 2003). Caso que complica ainda mais a atuação da 

Agência com relação ao PGO. 

Com relação às empresas espelhos, pouco foi mudado, pois as 

mesmas encontram-se numa situação difícil perante as incumbents. Uma 

alternativa, seria a duplicação de infra-estrutura, mas isto, como visto, é 

inviável economicamente. 

Com relação à universalização, ainda, as empresas prestadoras de 

serviços a vêem apenas como a disponibilidade de acesso, porém, 

dificilmente uma família que viva de salário mínimo, ou menos, teria 

condições de acesso, isto em termos de telefonia fixa, pois, em relação à 

universalização da Internet com banda larga, por exemplo, tornam os 

horizontes, ainda mais incertos. 

A Anatel, principal agente oficial de definição e aplicação das 

políticas implementadas no setor de Telecomunicações, serve 
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muito mais como facilitador do grande capital. E, em certa medida, 

persegue as massas populares, de um lado, permite o abuso econômico de 

monopólios como a Telemar, por exemplo, de outro, coloca sobre a 

alcunha de piratas muitas transmissoras que são, na verdade, rádios 

comunitárias, como relatado pelos entrevistados representantes de 

entidades de classe dos trabalhadores em telecomunicações. 

Com relação à Agência, o usuário comum fica totalmente 

desprotegido, uma vez que suas queixas não são consideradas e, quando 

ouvidas, são repassadas para aqueles que causaram o problema 

(prestadoras de serviços), sem, efetivamente, contar com um 

acompanhamento da Agência na resolução dessas situações. 

O Ouvidor, embora realize o acompanhamento das ações da 

Agência, pouco pode fazer. É notório que durante o governo de FHC, a 

ouvidoria também se eximia desse papel. Assim, a Ouvidoria cumpriu, 

muito mais, a função de observador passivo da Agência. Pois, não tendo 

poder de deliberação, pouco pode fazer, principalmente por sua 

desestruturação. 

O Conselho Consultivo, além de ter o poder de fiscal, tem ainda 

poder de voz, podendo influir nos rumos a serem seguidos pela Agência a 

partir do aparato discursivo. Porém, o processo de escolha, principalmente 

de representantes da sociedade civil, é muito nebuloso: as regras não são 

claras, as informações não são suficientes etc. Como também não possui 

poder deliberativo, pouco influi nas políticas a serem implantadas pela 

Agência. 

Neste sentido, verificou-se que foi preciso todo um conjunto de 

movimentações de agentes nacionais e internacionais (ONU, GATT, OMC, 

MiniCom etc), para estabelecer esta nova ordem no setor de 

telecomunicações brasileiro. Além da re-regulação, foram realizadas várias 

ações do Estado que, em função do neoliberalismo, tornou viável a 

existência da Anatel. 
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Desta forma, verificou-se que, na Anatel, o principal agente definidor 

das políticas no setor de telecomunicações é o Conselho Diretor. E, Como 

os membros desse conselho são indicados pelo Presidente da República, 

desde esse momento surge uma relação muito estreita entre o gestor das 

telecomunicações (Anatel) e o poder executivo, a ponto deste estar 

diretamente ligado às ações daquele. Desta forma, a dita autonomia, não 

existe na Anatel, a não ser, sem dúvida, para agir seguindo os princípios 

neoliberais. Que são, como vistos, interesses do mercado. A verdadeira 

autonomia se dá em relação ao conjunto que representa a maioria da 

população em função do mercado. 

O Ouvidor tem mais o poder de fiscal que outra função, pois não tem 

direito a voto. O Conselho Consultivo além de ter o poder de fiscal, tem 

ainda poder de voz, podendo influir nos rumos a serem seguidos pela 

Agência a partir do convencimento dos membros do Conselho Diretor, 

porém não possui poder de voto e, nesse sentido, não possui o poder de 

definição das políticas a serem implantadas pela Agência. 

E, embora mudado formalmente o centro de decisão das políticas 

para o setor de telecomunicações, estas são, ainda, efetivamente, 

decididas no âmbito do mercado e controladas pelo Estado com grande 

influência do executivo e com pouca participação social. Foi o executivo 

que moldou toda a legislação referente ao setor de telecomunicações, 

seguindo tendências exigidas, principalmente, pelo mercado internacional. 

Uma vez que o Estado, ente organizador das frações do bloco de poder, 

precisou se adequar (reestruturar) a uma nova fase, representada pela 

hegemonia do capital monopolista sob a direção do ideário neoliberal. 
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APÊNDICE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS  HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
DISCENTE: Fabiano Brito dos Santos 
Título da dissertação: Anatel – a nova face da regulação das telecomunicações 

no Brasil 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Situação profissional:    Há quanto tempo trabalha no setor:   
Formação:   Idade:    Sexo: 
 

1) Faça um resumo de seu currículo. 

2) Quais os principais motivos de se criar uma Agência independente para tratar da 

regulação das telecomunicações no Brasil? 

3) Por que a radiodifusão ficou de fora das atribuições de regulação da Anatel? 

4) O modelo de regulação das telecomunicações implementado no Brasil com a 

criação da Anatel em 1997 pressupõe, a independência administrativa da 

Agência. Como fica o caso do presidente da Anatel, em que o mesmo pediu para 

sair do cargo, dando como justificativa à vontade do Presidente da República? 

5) Como o Senhor(a) considera o panorama da regulação das telecomunicações no 

Brasil hoje? 

6) O que pesa no posicionamento, em relação às decisões que devem ser tomadas 

na esfera administrativa da Anatel? 

7) Existem encalços que dificultam o trabalho na Anatel? Em caso de sim, quais. 

8) Em sua concepção, qual a função da Anatel? 
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9) Quais os principais motivos de se ter escolhido o modelo de regulação de 

telecomunicação brasileira, parecido com o norte-americano, ao invés do 

modelo dos entes independentes característico da forma que as agências se 

caracterizam na Europa? (Verificar se o entrevistado entende de regulação no 

âmbito mais geral, que envolve a relação Estado e mercado).  

10) Onde fica localizado o centro de decisões das políticas implementadas para o 

setor de telecomunicações no Brasil? 

11) Como considera a relação da Anatel com a sociedade civil? 

12) Como considera a relação da Anatel com o Mercado? 

13) Como considera a relação da Anatel com o Estado? 

14) Normatizar é uma função tradicionalmente vinculada ao Poder Legislativo, não 

seria inconstitucional o poder de normatização dado a Anatel. Como esse poder, 

na prática, se aplica? 

15) Como funciona o Conselho Diretor da Anatel? 

16) Como funciona o Conselho Consultivo da Anatel? 

17) Como funciona a Ouvidoria da Anatel? 

18) Cite os principais desafios encontrados pela Anatel hoje? 

19) Nesses dez anos de existência da Anatel, ocorreram problemas de difícil 

resolução? Se sim, de que tipos? 

20) O que falta a Anatel para que a mesma se transforme um tipo ideal de agência 

reguladora? 

21) Com que freqüência os conselhos superiores da Anatel se reúnem (em conjunto 

e separado) para discutirem questões referentes às atribuições da agência? 

22) Há alguma observação relevante a ser colocada em relação a esta pesquisa? 
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