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RESUMO EXECUTIVO

1. VISˆO GERAL DO DIAGNSTICO DO SETOR DE TELECOMUNICA˙ES

As telecomunicações (TC), por sua inerente capacidade de
economizar tempo e espaço, constituíram-se num excepcional fator
propulsor da produtividade e da competitividade, seja no âmbito
interno da empresa, seja no âmbito do país. Essa potencialidade
assume nova dimensão na atualidade, graças à convergência com a
informática, que possibilita o surgimento dos novos serviços
teleinformáticos.
Contudo,
tanto
a
potencialidade
das
telecomunicações
tradicionais, como a dos novos serviços telemáticos, encontra-se
bastante cerceada pelas deficiências do setor no Brasil.
Seus problemas podem
dois blocos distintos.
restringem
diretamente
competitividade das TC e o
gerais do setor de TC.

ser esquematicamente apresentados em
O primeiro refere-se àqueles que
a
disseminação
do
potencial
de
segundo relaciona-se com os problemas

As principais questões incluídas no primeiro bloco (TC e
competitividade) são as que afetam diretamente os usuários nãoresidenciais (comerciais e industriais e rurais), a saber: a)
qualidade
insuficiente
do
serviço
e
excessiva
taxa
de
congestionamento; b) pequena dimensão da rede telefônica; c) alto
custo dos terminais; d) longo prazo de espera para a instalação
de linhas; e) oferta insuficiente de telefonia avançada e de
serviços de "valor adicionado".
Os outros problemas, referentes globalmente ao setor, fazem
parte do segundo bloco de dificuldades. São eles: a) baixa
densidade da rede telefônica (atualmente é cerca de 7,1
linhas/100 hab.); b) níveis insuficientes e irregulares de
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investimentos; c) defasagem tarifária; d) insuficiência de fontes
de financiamento; e) ausência de um sistema de planejamento
consistente de médio e longo prazo; f) falta de incentivos e de
regulamentação adequada para investimentos privados no setor.
Tais problemas do Sistema Brasileiro de Telecomunicações
(SBT) são basicamente decorrentes da pequena dimensão da planta
instalada e dos níveis insuficientes e irregulares do fluxo de
investimentos em expansão e modernização. Ademais, a conhecida
defasagem tarifária e a sensível deterioração da qualidade dos
serviços, a partir de meados da década de 80, completam um quadro
preocupante quanto ao desempenho global do setor, particularmente
quanto à sua contribuição à competitividade industrial do país e
quando se constata o dinamismo das telecomunicações nos países
desenvolvidos. Esta situação é agravada pela inexistência de um
planejamento consistente de médio e longo prazo e pela falta de
definições de atrativos ou de regulamentação adequada para
investimentos privados no setor. A Constituição de 1988 definiu
sinteticamente o monopólio público das telecomunicações, mas a
lei básica vigente ainda é a de 1962. A ociosidade do segmento
produtor de telequipamentos, por sua vez, completa o panorama de
dificuldades do setor.
A planta telefônica instalada no Brasil atingiu, ao final de
1992,
cerca
de
10,6
milhões
de
terminais
(11º
lugar
internacional), sendo 70% de tipo residencial e 30% comercial.
Seu crescimento em 1992 atingiu o índice de 9%.
Refletindo os desequilíbrios ocorridos no sistema em meados
da década passada (redução e desbalanceamento dos investimentos
associados ao aumento do tráfego), a qualidade dos serviços
decaiu muito até o ano de 1989. A partir dessa época, há um
início de recuperação dos índices de qualidade do serviço. Dentre
os vários indicadores da qualidade do serviço listados no item 4,
destaca-se a taxa de congestionamento (DDD). Seu comportamento
piorou sensivelmente entre 1984 e 1989, quando saltou de 16,1%
para 31,1%. Entretanto, seu valor vem diminuindo desde este
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último ano, atingindo, em 1992, um índice de 13,7%. O objetivo da
Telebrás referente a esse indicador é 6%.
Os investimentos em telecomunicações têm sido notoriamente
insuficientes e, ademais, apresentam sensível irregularidade. No
período 1974/82, a média anual investida situou-se no patamar de
US$
1,4
bilhão.
Posteriormente,
no
período
1983/87,
o
investimento decai para uma média anual de US$ 1,1 bilhão,
atingindo um valor mínimo de US$ 0,9 bilhão, em 1984. A partir de
1988, observa-se certa recuperação, atingindo a cifra de US$ 3,1
bilhões, em 1992. Para o ano de 1993, o valor orçado é de US$ 3
bilhões, praticamente o mesmo verificado em 1992.
O setor de telecomunicações conta basicamente com quatro
fontes de financiamento de seus investimentos: geração própria;
recursos de terceiros; autofinanciamento (assinantes) e recursos
fiscais (até o início dos anos 80, a maior parte era constituída
pelo Fundo Nacional de Telecomunicações - FNT). No período de
1974 a 1980, os recursos de terceiros foram bastante importantes,
respondendo, em média, por cerca de 48% dos recursos investidos.
Nesse mesmo período, também houve contribuição significativa do
autofinanciamento, que correspondeu, em média, a 23% do montante
total investido, sendo a parcela restante financiada de forma
praticamente eqüitativa, seja pelo FNT (15%), seja pela geração
interna (14%). Nos anos de 1981/82, a entrada média de recursos
de terceiros caiu drasticamente, passando a representar 19% dos
recursos
investidos.
Recentemente,
verificou-se
pequena
recuperação deste item, que chegou a alcançar 24% da média dos
fundos investidos no período 1988/92. A principal fonte de
recursos, a partir do início da década de 80, passou a ser a
geração interna, que respondeu, em média, por 53% dos recursos
investidos, no período 1981/92, chegando a um máximo de 69%, nos
anos de 1984 e 1989. Observe-se que o fato de a geração interna
ter-se tornado a principal fonte geradora de recursos para
inversão é consistente com o aumento contínuo da oferta de
serviços, desde a década de 70. Os fundos provenientes do
autofinanciamento
praticamente
não
alteraram
sua
posição
relativa, representando, em média, 26% dos valores investidos.
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Registrou-se, ainda, declínio absoluto dos recursos fiscais (FNT)
no decorrer da década de 80, que se extinguiram completamente a
partir de 1989.
De maneira semelhante ao ocorrido com outros preços de
serviços
públicos,
as
tarifas
de
telecomunicações
foram
sistematicamente subcorrigidas desde 1979, de forma a se
constituir em instrumento auxiliar de controle inflacionário. O
impacto
da
correção
artificial
das
tarifas
revelou-se
extremamente perverso para o desempenho financeiro do Sistema
Telebrás, particularmente no que se refere à sua taxa de
rentabilidade. Este índice legalmente deveria ser de 12%. Tal
valor somente foi atingido em 1973 e, em termos aproximados, em
1977. A taxa de remuneração do investimento apresentou diminuição
sistemática entre 1980 e 1987, quando atingiu o valor de 3,45%. A
partir de então, teve comportamento bastante irregular, atingindo
um máximo de 9,65%, em 1990, e um mínimo de -3,40%, em 1991. Em
1992, esta relação evoluiu para -1,0%.
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2. PRINCIPAIS TEND˚NCIAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS

De forma extremamente sintética, as mudanças na órbita
tecnológica, nas estratégias concorrenciais e no ambiente
institucional podem ser descritas conforme segue. Em primeiro
lugar,
as
tecnologias
das
telecomunicações
vêm
sendo
profundamente alteradas devido à revolução da microeletrônica.
Esta mudança está produzindo uma notável convergência entre os
diferentes setores do complexo eletrônico, alterando várias
fronteiras setoriais. Um exemplo flagrante deste fenômeno é a
dissolução da fronteira existente entre os segmentos de
telecomunicações e informática, que conformou uma nova estrutura
industrial, denominada telemática.
Em relação à utilização das novas tecnologias de redes de
telecomunicações, observa-se que esta permite a obtenção de dois
tipos
de
ganhos
de
produtividade:
o
clássico
e
o
de
reorganização. O ganho clássico de produtividade ocorre quando
funções e processos de trabalho já existentes são automatizados
eletronicamente. São direcionados a objetivos imediatos, como
redução de custo e/ou aumento de velocidades de processos já
existentes.
Por
sua
vez,
o
ganho
de
produtividade
de
reorganização ocorre quando as redes de telecomunicações permitem
a obtenção de economias de escopo, de forma a integrar funções
anteriormente separadas. Ambas as dimensões permitem definir um
ciclo (interativo) de aprendizado das telecomunicações.
As
estratégias
concorrenciais,
tanto
no
segmento
de
telequipamentos, quanto no de serviços, estão passando por
radicais
redefinições.
Tais
mudanças
são
motivadas
pelo
surgimento de oportunidades decorrentes da onda de inovações
telemáticas e da alteração das condições do mercado de
telecomunicações nos países industrializados. Em relação ao
mercado de serviços nos países industrializados, observa-se que,
no final da década dos 60, os principais países da OCDE, tendo
cumprido
a
universalizaªo
do
servio
telefnico
bÆsico
,

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

6
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

apresentam baixas taxas de crescimento no segmento residencial de
demanda, o que indica uma nítida saturação deste componente. No
entanto, a partir de meados da década dos 70, inicia-se um
significativo crescimento (e diversificação) da demanda de novos
serviços de telecomunicações no segmento empresarial. Essa
expansão não se restringe, contudo, à área intensiva em
informações (serviços bancários e financeiros e de transporte
aéreo,
por
exemplo)
e
atinge
particularmente
as
firmas
multinacionais, acompanhando as novas tendências de globalização
da concorrência internacional, acentuadas no decorrer da década
dos 80.
As mudanças político-institucionais não foram de menor
monta. A partir de meados da década de 70, há um crescente
questionamento quanto ao desempenho e à eficiência da forma
organizacional dos tradicionais operadores de serviços de
telecomunicações: nos Estados Unidos, a AT&T, e na Europa, os
PTTs (Post, Telegraph and Telephone). Tais considerações foram
particularmente impulsionadas pela onda neoliberal advinda das
políticas de Reagan e Thatcher, inauguradas no final da década de
70. A existência de inegáveis economias de escopo propiciadas
pelas novas tecnologias de informação (TI), juntamente com a
redução de custos da transmissão e do processamento de
informações, permite o surgimento de novos ofertantes, geralmente
interessados em explorar serviços específicos (nichos de mercado)
ou mesmo rotas mais lucrativas dos serviços tradicionais
(interurbanas), impondo assim a necessidade de rever o quadro
regulamentar e redefinir (não eliminar) as áreas de monopólio
"natural". O surgimento de novos agentes implica a ruptura do
quadro monopólico e, conseqüentemente, a redução do uso dos
subsídios cruzados.
No entanto, no âmbito internacional observam-se duas
estratégias diferentes de alteração da regulamentação das
telecomunicações. A via norte-americana de reforma regulamentar
historicamente (desde o final da década dos 50) sempre tendeu a
acentuar um ambiente de alta concorrência entre os diferentes
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níveis da rede de telecomunicações, produzindo uma grande
fragmentação destas. Por sua vez, a via européia-continental,
simbolizada nos casos bem-sucedidos da França e da Alemanha,
tende a enfatizar a concorrência apenas nos níveis superiores
(serviços de maior valor adicionado), preservando o monopólio
público da rede básica, de forma a acelerar a digitalização e
universalização integrada da nova infra-estrutura telemática. O
extraordinário sucesso da massificação dos serviços do videotexto
francês (TELETEL/MINITEL) e da implementação em ritmo acelerado
da Rede Digital de Serviços Integrados (RDSI) vem legitimando a
política
francesa
como
mais
uma
opção
de
"modelo"
de
telecomunicações, em contraposição ao "modelo" norte-americano.
Por fim, deve-se destacar que nos países anglo-saxônicos (e
no Japão) houve um processo não só de maior desregulamentação
como
também
de
privatização
do
operador
público
de
telecomunicações.
No
entanto,
é
conveniente
distinguir
conceitualmente os vários significados do termo privatização,
pois este pode envolver a transferência da propriedade dos ativos
da empresa (casos inglês e japonês) ou, alternativamente, a
introdução da lógica comercial na prestação dos serviços
telemáticos
(caso
francês),
em
contraposição
aos
antigos
princípios que norteavam a oferta de serviços públicos. A decisão
de incorporar simultaneamente ambas as decisões é de natureza
político-institucional,
não
sendo
decorrente
de
critérios
exclusivamente vinculados à problemática da eficiência produtiva.
No Brasil, embora exista uma certa tendência das TC
incorporarem as mudanças tecnológicas ocorridas no âmbito
internacional, a velocidade deste processo encontra-se bastante
reduzida, devido às atuais restrições impostas ao setor. A
extraordinária rapidez das mudanças internacionais conjugadas com
a inexistência de uma política setorial consistente e com a atual
recessão levam a uma situação de perplexidade e relativa
paralisia entre os principais agentes envolvidos. Além das
dificuldades decorrentes da crise e da instabilidade da economia
brasileira, o baixo nível de investimento no setor, a pequena
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taxa de penetração da rede, o reduzido domínio das novas TI e a
oferta limitada de novos serviços constituem fatores que inibem
as possibilidades de uma rápida transformação tecnológica das TC
no país. As telecomunicações no Brasil também se ressentem da
proliferação de medidas desregulacionistas ocorrida durante o
Governo Collor, sem que se tivesse definido um modelo de
concorrência, regulação e de participação público-privada.
Com o início do Governo Itamar, delineiam-se contornos mais
consistentes em relação à política de telecomunicações. As
mudanças de comando político no âmbito da TELEBRÁS indicam uma
retomada de ações mais coerentes em relação aos problemas do
setor. Em particular, destaca-se um esboço de política de
telecomunicações contida na Exposição de Motivos nº 20, de 22 de
dezembro de 1992, elaborada conjuntamente pelos Ministérios das
Comunicações
e
da
Fazenda
e
também
pela
Secretaria
de
Planejamento, tendo recebido o "de acordo" do Presidente da
República. Basicamente, este documento oficializa uma política de
recuperação real (40,15%) de tarifas até junho de 1993 e uma
política de eliminação de subsídios cruzados no longo prazo
(entre julho de 1993 e dezembro de 1995). Além da política de
recuperação real de tarifas, o documento indica uma meta de
duplicar o número de terminais instalados, atualmente em cerca de
10,6 milhões, até o ano 2000.
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3. S˝NTESE DAS PROPOSI˙ES

De maneira extremamente sintética, pode-se afirmar que a
função central das telecomunicações no Brasil é a de servir de
suporte à retomada do desenvolvimento do país. Conforme alertou
Nin Prates1, a retomada do desenvolvimento sócio-econômico de
forma sustentada pressupõe a ampliação da infra-estrutura de
telecomunicações, não apenas no sentido da indispensável extensão
física
e
quantitativa
da
rede,
mas
principalmente
pela
constituição da nova infra-estrutura de teleinformática, suporte
essencial para a difusão das tecnologias de informação.
O principal desafio consiste, portanto, na construção da
nova infra-estrutura de teleinformática, mediante expansão e
priorização das iniciativas em andamento no âmbito do Sistema de
Telecomunicações Brasileiro (STB), direcionando-as em três
sentidos básicos: a) completar a ampliação e a digitalização da
rede telefônica (universalização da rede básica); b) ampliar o
leque de oferta de meios digitais de alta velocidade, de
telefonia avançada e de serviços de "valor adicionado"; c)
promover a interconexão com a rede global de telecomunicações
internacional.
No intuito de contribuir para que as telecomunicações
avancem nesta direção, sugere-se um conjunto de proposições, que
devem ser detalhadas e aprofundadas com especialistas do setor.
Estas sugestões englobam diferentes tipos de ações, a serem
devidamente executadas pelos diversos agentes que de forma direta
ou indireta influem na área. Tais atividades não são totalmente
independentes e devem ser efetuadas de maneira articulada. O
papel dos diferentes agentes envolvidos é especificado no quadroresumo apresentado ao final deste item.

1

NIN PRATES, L.R. (1992) Tecnologias da Informação: A Trajetória Tecnológica da Nova InfraEstrutura de Teleinformática a Nível Mundial e o Brasil. Dissertação de Mestrado. Rio de
Janeiro, IEI/UFRJ.
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Foram selecionados seis programas de ação de natureza
estratégica. Alguns destes, mais extensos, foram subdivididos, de
modo a totalizar quatorze sub-programas . Aqueles diretamente
relacionados à temática da competitividade estão indicados com a
abreviatura COMP e os de natureza mais geral estão referidos pela
abreviatura
GER.
As
proposições
sugeridas
são
expostas
sinteticamente a seguir e devem ser lidas com o auxílio do Quadro
1, contendo a especificação de ações, instrumentos e agentes.
1. Melhoria da Qualidade e Maior Oferta de Novos Servios
1.1. Melhoria da qualidade e ampliaªo dos servios
(COMP).
Deverão ser deflagradas ações voltadas para a melhoria da
qualidade dos serviços básicos e para a ampliação da telefonia
avançada e da gama dos serviços não-voz (comunicação de dados,
imagem e demais serviços avançados).
1.2. Incentivo ao uso de tecnologias de informaªo (COMP).
Este programa de ações consiste basicamente em desenvolver um
conjunto de atividades que permita acelerar o ciclo de
aprendizado das telecomunicações. Enquanto o primeiro programa de
ação propõe atividades do tipo technological-push, este sugere
iniciativas de natureza demand-pull, voltadas à intensificação do
uso das inovações associadas às tecnologias de informação (TI).
Cabe acrescentar que, em verdade, ambos os enfoques somam-se para
imprimir
maior
dinamismo
ao
ciclo
de
aprendizado
das
telecomunicações.
1.3. Apoio ao Mercosul (COMP). No intuito de suportar o
crescente tráfego entre os países componentes do MERCOSUL, o STB
deve aumentar a capacidade de escoamento do tráfego interurbano
da região Sul, além de reforçar a capacidade dos canais
internacionais. Este programa complementa importantes iniciativas
em andamento para apoiar o tráfego do MERCOSUL, tal como o cabo
ótico UNISUR, que interligará Argentina, Uruguai e Brasil.
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2. Firme Ampliaªo da Rede BÆsica

(COMP)

A universalização da rede básica é um objetivo praticamente
consensual entre os agentes envolvidos no setor. Analisada pelo
enfoque econômico, sua importância emerge de forma decisiva como
infra-estrutura para o crescimento da economia. Do ponto de vista
sócio-político, evidencia-se como elemento de integração da
sociedade e de consolidação da democracia. A ampliação, em larga
escala, da rede básica de telecomunicações (dobrar o número de
terminais para 20 milhões até o ano 2000) é uma meta colocada por
todos os dirigentes do setor.
3. Diversificaªo dos Mecanismos de Financiamento
3.1. Ampliaªo e diversificaªo das fontes de financiamento
(GER). A ampliação e a diversificação das fontes de recursos para
investimentos são atividades essenciais para viabilizar a
expansão e a modernização do sistema de telecomunicações.
No
âmbito
interno,
é
necessário
explorar
o
potencial
de
financiamento do sistema BNDES, que está impossibilitado de
financiar o STB, em função da resolução 1718/89 do BACEN, que
impede o Banco de financiar empresas públicas. Nesse sentido, é
de fundamental importância rever tal dispositivo, ao menos na
forma de inclusão de uma cláusula de excepcionalidade para o STB.
São amplas as possibilidades de captação de recursos externos
(e.g. lançamento de ADRs, bônus, debêntures conversíveis),
especialmente após a conclusão do acordo de securitização da
dívida externa. Estudo aprofundado sobre este tópico deve ser
realizado com urgência para delinear as alternativas de menor
custo financeiro e maior adequabilidade.
3.2. Continuidade da reestruturaªo tarifÆria
(COMP). O
atual processo de reestruturação tarifária, estabelecido no
início de 1993, é essencial para sustentar os investimentos.
Portanto, deve ser continuado, ainda que deva ser permanentemente
reavaliado, no sentido de promover seu contínuo aperfeiçoamento.
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4. O Poder de Compra do STB como Instrumento de Poltica
Industrial
4.1. Uso articulado do poder de compra do STB (COMP). É
inegável que a utilização do poder de compra do STB foi um dos
principais instrumentos de política industrial para viabilizar a
internalização
da
indústria
de
telequipamentos
no
país,
instrumentando assim um intenso processo de substituição de
importações. Entretanto, sua importância foi diminuindo no
decorrer dos anos 80, em função do surgimento de problemas
estruturais e conjunturais. Com a recuperação dos investimentos,
o STB deve voltar a fazer uso de seu poder de compra como um
decisivo instrumento de política tecnológica e industrial para o
desenvolvimento das TC no Brasil. No tocante à homologação de
equipamentos,
é
necessário
um
maior
envolvimento
das
universidades e uma maior participação da ABNT nesse processo.
4.2. Exportaªo de centrais trpico
(COMP). Até o momento,
as centrais da família Trópico não são exportadas, pois ainda se
encontram em fase final de desenvolvimento e não são competitivas
em termos de preço. No entanto, a médio prazo é possível tal
atividade, que deve ser coordenada desde já pelo STB, em conjunto
com as empresas fornecedoras.
5. Reestruturaªo Institucional
5.1. Sistema de planejamento de longo prazo (GER). É de
grande importância retomar a sistemática de planejamento de longo
prazo no setor de telecomunicações. À medida que ocorra a
recuperação tarifária e um maior acesso a novas fontes de
recursos, o STB voltará a ter as precondições financeiras mínimas
para poder vir a programar sua expansão.
5.2. Definiªo do modelo de telecomunicaıes
(GER). À medida
que
se
intensifica a internacionalização do segmento de
serviços de telecomunicações, aumenta a ameaça de concorrência
nas diferentes redes nacionais. Este é um aspecto a ser
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considerado na formulação das opções estratégicas de política
setorial. Até o presente momento, o "modelo" definido no início
da década de 60 foi o fio condutor implícito e explícito na
construção da rede de telecomunicações do país. Atualmente,
existem outros modelos bem-sucedidos na esfera internacional.
Além do modelo americano, que preconiza uma ampla concorrência,
tanto no âmbito da rede básica como na prestação dos serviços de
"valor adicionado", existe também o modelo "francês" (seguido na
Europa Continental), que mantém a construção e a operação da rede
básica protegidas da concorrência e, em contrapartida, estimula
fortemente
a
competição
na
área
de
serviços
de
"valor
adicionado".
Além
do
encaminhamento
destas
definições,
é
necessário reformular a organização das operadoras por região
geo-econômica do país, ao contrário da atual estrutura vinculada
à divisão político estadual, uma vez que esta última incorre em
duplicação de custos em várias dimensões do sistema.
5.3. Nova lei de telecomunicaıes (GER). A lei básica que
rege o setor ainda é o Código Nacional de Telecomunicações,
sancionado pela Lei 4117, de 27 de agosto de 1962. Entretanto,
decorridos mais de 30 anos de evolução tecnológica e de mudanças
no ambiente político institucional, avolumaram-se instrumentos
normativos de menor hierarquia, como decretos e portarias
ministeriais, de forma a exigir a atualização do Código de 1962.
5.4. Maior autonomia para o STB (GER). Deverão ser
estabelecidos instrumentos e estruturas que assegurem uma
autonomia decisória da TELEBRÁS em relação às pressões políticas
e burocráticas do governo. Isto significa reforçar mecanismos que
possibilitem o estabelecimento adequado de tarifas e a reinversão
da receita na manutenção e expansão da rede, de modo a evitar a
descapitalização do sistema. Um primeiro passo nesse sentido já
está sendo dado por meio da proposta, anunciada em janeiro de
1993, que visa efetuar Contratos de gestão entre a TELEBRÁS e o
Poder Executivo. Ademais, no plano organizacional, ressalta-se a
necessidade de preenchimento de cargos por competência técnica e
não por mera indicação política.
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5.5. Estrutura autnoma de regulamentaªo
(GER). À medida em
que o país avança para um sistema mais moderno e dinâmico na área
de telecomunicaçõoes, com a presença de novos agentes e de
interesses cada vez mais complexos, faz-se necessária a
estruturação de um órgão autônomo para a regulamentação do setor.
Dessa forma, seria possível separar e demarcar nitidamente os
níveis de formulação da política setorial, de regulamentação e de
execução operacional dos serviços de telecomunicações. De certa
forma, esta via vem sendo seguida pelas telecomunicações
européias.
6. Formaªo de Parcerias e Alianas EstratØgicas
Setor Privado (COMP)

com

o

A impossibilidade de auto-suficiência por parte do STB, seja
em termos tecnológicos, seja quanto à possibilidade de pleno
atendimento do mercado de novos serviços de telecomunicações,
impõe a necessidade de formação de parcerias público-privadas.
Estes programas de ação devem ser conduzidos pelos
diferentes agentes envolvidos, conforme indicado no quadro-resumo
a seguir.

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

15
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

QUADRO-RESUMO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------A˙ES/DIRETRIZES DE POL˝TICA

AGENTE/ATOR
EXEC.

LEG.

JUD.

EMP.

TRAB.

ONGs

ACAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MELHORIA DA QUALIDADE E MAIOR OFERTA DE NOVOS SERVIÇOS
1.1. Melhoria da Qualidade e Ampliação dos Serviços (COMP):
1.1.1. Atender indicadores de qualidade;

pesquisar

novos serviços; investir em qualidade
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD)
1.1.2. Apoiar melhoria de qualidade;

X

fiscalizar

qualidade
- Min. Comunicações

X

1.1.3. Financiar programas de melhoria de

qualida-

de
- BNDES

X

1.1.4. Elaborar e aprovar diretrizes de

informação

da sociedade

X

1.1.5. Elaborar sugestões; atender especificações

X

1.1.6. Sugerir e auxiliar programa de treinamento

X

1.1.7. Acompanhar e fiscalizar
- Associações de usuários

X

X

X

X
1.1.8. Apoiar financiamento de projetos específicos
- Órgãos financeiros internacionais
1.1.9. Acompanhar debate internacional;

X
realizar

pesquisas aplicadas; gerar propostas

X

X
1.2. Incentivo ao Uso de TI (COMP)
1.2.1. Ampliar divulgação dos serviços;

instruir

usuários
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD)

X

1.2.2. Apoiar e Fomentar uso de TI
- Min. Comunicações

X

1.2.3. Financiar projetos vinculados ao uso de TI
- BNDES

X

1.2.4. Introduzir TI em órgãos públicos
- Governos estaduais e municipais

X

1.2.5. Elaborar e aprovar diretrizes de informatização da sociedade

X

1.2.6. Contribuir p/divulgação; atender

especifi-

cações

X

1.2.7. Incentivar e propor soluções criativas
- Associações de usuários

X

X

X

X
1.2.8. Apoiar financiamento de projetos

específi-

cos
- Órgãos financeiros internacionais
1.2.9. Acompanhar debate internacional;

realizar

pesquisas aplicadas; gerar propostas; ensi-
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no em TI

X

X
1.3. Apoio ao Mercosul (COMP)
1.3.1. Ampliar

capacidade

de

transf. e comut.

na

área do Mercosul
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD)

X

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------A˙ES/DIRETRIZES DE POL˝TICA

AGENTE/ATOR
EXEC.

LEG.

JUD.

EMP.

TRAB.

ONGs

ACAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. FIRME AMPLIAÇÃO DA REDE BÁSICA (COMP)
2.1. Investir 1,5% PIB (CEPAL); dim. cust. term.; meta: 20 milhões
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD)

X

2.2. Estimular alcance da meta de 20 milhões
- Min. Comunicações

X

2.3. Financiar projeto vinculado à expansão da

rede

básica
- BNDES

X

2.4. Compatibilizar Plano Des. Est./Munic.
- Governos estaduais e municipais
2.5. Elaborar e aprovar diretrizes de

X
informatização

da sociedade

X

2.6. Desenvolv. terminais de baixo custo

X

2.7. Divulgação

X

2.8. Apoiar financiamento de projetos específicos
- Órgãos financeiros internacionais

X

2.9. Criar Banco Mundial de TC
- I.T.U.
2.10.

X
Estudar

altern.

terminais

baixo

custo

X
3. DIVERSIFICAÇÃO DOS MECANISMOS DE FINANCIAMENTO
3.1. Ampliação e Diversificação das Fontes

de

Financiamento (GER)
3.1.1. Ampliar/diversificar fontes internas

e

externas; estudar captação externa
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD)

X

3.1.2. Incentivar TB/OP diversificar fontes
- Min. Comunicações

X

3.1.3. Exc. 1718 e estudar captação externa
- BACEN

X

3.1.4. Financiar STB
- BNDES

X

3.1.5. Financiar projetos e complementar recursos;
promover estudos
- Órgãos financeiros internacionais; Banco
Mundial

X

3.2. Continuidade da Reestruturação Tarifária (COMP)
3.2.1. Avaliar política atual; propor novas diretrizes
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD); Min.
Comunicações; SEPLAN/FAZ.; associações
de usuários

X

X

X

X

X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------A˙ES/DIRETRIZES DE POL˝TICA

AGENTE/ATOR
EXEC.

LEG.

JUD.

EMP.

TRAB.

ONGs

ACAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. O PODER DE COMPRA DO STB COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA INDUSTRIAL
4.1. Uso Articulado do Poder de Compra do STB (COMP)
4.1.1. Elaborar diagnóstico, propor diretrizes de política tecnológica e

indus-

trial de TC, participar de debates e
discutir experiência

internacional

no uso do poder de compra
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD);
universidades; órgãos

de

classe;

associações de usuários; fabricantes; sindicatos

X

X

X

X

X

X

X
4.1.2. Definir política tecnológica e industrial de TC
- Min. Comunicações; MICT
4.1.3. Elaborar e aprovar Plano Desenv.

X
Se-

tores Estratégicos

X

4.1.4. Aprovar Lei de Licitação
- Min. Comunicações

X

4.1.5. Implementar e fiscalizar execução

da

política TC
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD)
4.2.

X

Exportação de Centrais Trópico (COMP)
4.2.1. Apoiar e financiar programa de

ex-

portação
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD);
BNDES

X

4.2.2. Ampliar mercado externo; divulgar
centrais trópico

X

5. REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL
5.1. Sistema de Planejamento de Longo Prazo (GER)
5.1.1. Montar estrutura de planejamento LP
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD)

X

5.1.2. Estimular e participar do sistema
de planejamento LP
- Min. Comunicações

X

5.1.3. Articular c/planejamento global
- SEPLAN

X

5.1.4. Articular c/planejamento estadual e munic.
- Governos estaduais e municipais

X

5.1.5. Participar da montagem da estrutura de
planej. LP
- Sindicatos; associações de usuários;
fabricantes

X

X

5.1.6. Debater, sugerir medidas e examinar
experiência internacional

X

X
5.2. Definição do Modelo de Telecomunicações (GER)
5.2.1. Elaborar diagn., propor diretrizes p/mode-
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lo, participar de debates e examinar

al-

ternativas internacionais
- Sist. Telebrás (Hold+Oper.+CPqD); univ.;
órgãos de classe; sindicatos; associações de usuários; fabricantes

X

X

X

X

X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------A˙ES/DIRETRIZES DE POL˝TICA

AGENTE/ATOR
EXEC.

LEG.

JUD.

EMP.

TRAB.

ONGs

ACAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2.2. Definir modelo de TC
- Min. Comunicações

X

5.2.3. Articular com Planejamento Global
- SEPLAN

X

5.2.4. Elaborar e aprovar Plano de Desenv. Setores

X

Estratégicos
5.3. Nova Lei de Telecomunicações (GER)
5.3.1. Fornecer subsídios; elaborar projeto de lei
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD);

Min.

Comunicações

X

5.3.2. Elaborar e aprovar nova Lei de TC
5.3.3. Sugerir alternativas e avaliar mudança

X
leg.

internacional

X

X

X

X

X
5.4. Maior Autonomia para o STB (GER)
5.4.1. Identificar missão STB; propor diretrizes

e

propor contratos de gestão
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD)
5.4.2. Propor e aprovar instr. auton.; iniciar

X
con-

tratos gestão
- Min. Comunicações

X

5.4.3. Articular e acompanhar progr. de autonomia
- SEPLAN

X

5.4.4. Acompanhar e fiscalizar

X

5.4.5. Acompanhar discussão

X

5.5. Estrutura Autônoma de Regulamentação (GER)
5.5.1. Estudar e propor modelo de ag.

regulamenta-

ção
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD)

X

5.5.2. Estimular criação ag. regulamentação
- Min. Comunicações

X

5.5.3. Participar discussão e aprovar leg. apoio
5.5.4. Debater e sugerir alternativas e avaliar

X
ex-

periência internacional

X

X

X

X
6. FORMAÇÃO DE PARCERIAS E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS COM O SETOR PRIVADO (COM)
6.1. Elaborar projetos gerais e específicos
- Sistema Telebrás (Hold+Oper.+CPqD)

X

6.2. Incentivar realização de parcerias
- Min. Comunicações

X

6.3. Financiar projetos de parcerias
- BNDES

X

6.4. Sugerir e elaborar projetos de parceria
- Associações de usuários e fabricantes
6.5. Examinar experiência internacional

X
X

X
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Legenda: EXEC. - Executivo
LEG.

- Legislativo

JUD.

- Judiciário

ONGs

- Organizações Não-Governamentais

ACAD. - Academia
COMP

- Ações imediatamente vinculadas à

competitividade
EMP.

- Empresas e Entidades Empresariais

GER

- Ações gerais no setor de telecomunicações

TRAB. - Trabalhadores e Sindicatos
Nota: Em caso de coluna em branco, leia-se "sem recomendação".
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4. INDICADORES

Os indicadores referentes aos serviços de telecomunicações
devem avaliar tanto a qualidade dos serviços oferecidos como
também a penetração da rede e a eficiência do sistema. Além
disso, devem ser construídos indicadores relativos à eficácia
localizada
do
sistema,
indicando
eventuais
situações
emergenciais, como, por exemplo, a existência de contratos de
autofinanciamento não atendidos no prazo.
Nesse sentido, sugere-se o uso dos seguintes indicadores,
abertos sempre que possível no âmbito do país, regiões, cidades e
grupos de bairros.
Indicadores da Qualidade
- Taxa de Reclamação por 100 Contas (código TB: C1);
- Taxa de Solicitação de Conserto por 100 Acessos (código TB:
R1);
- Taxa de Atendimento de Reparação (código TB: R2);
- Taxa de Solicitação de Conserto Repetidos em 30 dias (cód. TB:
R3);
- Taxa de Atendimento de Solicitação de Serviço (código TB: S1);
- Taxa de Obtenção do Tom de Discar (código TB: T1);
- Taxa de Atendimento dos Serviços Especiais (código TB: T3);
- Taxa de Chamadas Completadas - DDD Terminado (código TB: T6);
- Desempenho do Serviço Telefônico (média dos oito indicadores
acima).
Indicadores Gerais
-

Relação do Nº de Empregados por 1000 Terminais;
Planos de Expansão (PEX) Não Atendidos no Prazo;
Taxa de Congestionamento (CO) - DDD Terminado;
Densidade Telefônica - nº de terminais/ 100 habitantes.
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1. DIAGNSTICO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICA˙ES

As telecomunicações (TC), por sua inerente capacidade de
economizar tempo e espaço, constituíram-se num excepcional fator
propulsor da produtividade e da competitividade, seja no âmbito
interno da empresa, seja no âmbito do país. Essa potencialidade
assume nova dimensão na atualidade, graças à convergência com a
informática, que possibilita o surgimento dos novos serviços
teleinformáticos.
Contudo,
tanto
a
potencialidade
das
telecomunicações
tradicionais, como a dos novos serviços telemáticos, encontra-se
bastante cerceada pelas deficiências do setor no Brasil.
Seus problemas podem
dois blocos distintos.
restringem
diretamente
competitividade das TC e o
gerais do setor de TC.

ser esquematicamente apresentados em
O primeiro refere-se àqueles que
a
disseminação
do
potencial
de
segundo relaciona-se com os problemas

As principais questões incluídas no primeiro bloco (TC e
competitividade) são as que afetam diretamente os usuários nãoresidenciais (comerciais e industriais e rurais), a saber: a)
qualidade
insuficiente
do
serviço
e
excessiva
taxa
de
congestionamento; b) pequena dimensão da rede telefônica; c) alto
custo dos terminais; d) longo prazo de espera para a instalação
de linhas; e) oferta insuficiente de telefonia avançada e de
serviços de "valor adicionado".
Os outros problemas, referentes globalmente ao setor, fazem
parte do segundo bloco de dificuldades. São eles: a) baixa
densidade da rede telefônica (atualmente é cerca de 7,1
linhas/100 hab.); b) níveis insuficientes e irregulares de
investimentos; c) defasagem tarifária; d) insuficiência de fontes
de financiamento; e) ausência de um sistema de planejamento
consistente de médio e longo prazo; f) falta de incentivos e de
regulamentação adequada para investimentos privados no setor.
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

24
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Tais problemas do Sistema Brasileiro de Telecomunicações
(SBT) são basicamente decorrentes da pequena dimensão da planta
instalada e dos níveis insuficientes e irregulares do fluxo de
investimentos em expansão e modernização. Ademais, a conhecida
defasagem tarifária e a sensível deterioração da qualidade dos
serviços, a partir de meados da década de 80, completam um quadro
preocupante quanto ao desempenho global do setor, particularmente
quanto à sua contribuição à competitividade industrial do país e
quando se constata o dinamismo das telecomunicações nos países
desenvolvidos. Esta situação é agravada pela inexistência de um
planejamento consistente de médio e longo prazo e pela falta de
definições de atrativos ou de regulamentação adequada para
investimentos privados no setor. A Constituição de 1988 definiu
sinteticamente o monopólio público das telecomunicações, mas a
lei básica vigente ainda é a de 1962. A ociosidade do segmento
produtor de telequipamentos, por sua vez, completa o panorama de
dificuldades do setor.
Até meados da década de 80, o setor de telecomunicações
vinha mantendo seu crescimento e apresentando nível razoável de
atualização tecnológica. O fato de o país praticamente estar
construindo sua infra-estrutura na década de 70, época em que se
verificava o início de uma notável transição tecnológica na área
de comutação, oferecia inegáveis vantagens de leap-frogging, no
sentido de ser possível saltar etapas tecnológicas, implantando
uma rede de última geração. As iniciativas tomadas na época, tais
como
a
formação
de
um
poderoso
centro
de
pesquisa
e
desenvolvimento (CPqD), a ênfase na conquista e difusão de novas
tecnologias, além dos altos níveis de investimento na expansão da
planta, eram sinais altamente positivos no tocante ao possível
êxito deste projeto.
Entretanto, a redução dos investimentos em telecomunicações
e as descontinuidades da política setorial no decorrer da década
dos 80 reverteram as expectativas positivas quanto a implantação
a curto prazo desse projeto, conduzindo à atual situação
restritiva.
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Este breve diagnóstico será complementado com informações
sobre os desempenhos operacional e econômico-financeiro do
sistema de telecomunicações do país.

1.1. Desempenho Operacional

1.1.1. Evoluªo da planta
A planta telefônica instalada no Brasil atingiu, ao final de
1992,
cerca
de
10,6
milhões
de
terminais
(11º
lugar
internacional), sendo 70% de tipo residencial e 30% comercial.
Seu crescimento em 1992 atingiu o índice de 9%. Embora o tamanho
absoluto desta planta torne sua expansão um atrativo mercado para
os fornecedores de telequipamentos, sua dimensão relativa ainda é
extremamente reduzida. A densidade telefônica do país é de cerca
de 7,1 tel./100 hab., valor muito baixo quando comparado com os
encontrados nos países desenvolvidos (praticamente acima de 40
tel./100 hab.), o que coloca o país em 37º lugar no ranking
internacional.
Além de apresentar baixo índice de penetração em nível
nacional, o país também exibe significativas desigualdades na sua
densidade telefônica, refletindo de certa forma os desequilíbrios
encontrados ao nível regional e de distribuição de renda. Este
fenômeno é bastante freqüente em países que apresentam desníveis
acentuados em sua distribuição de renda (pessoal, funcional e
regional), além de restrições na oferta de serviços telefônicos.
Dessa maneira, Estados mais ricos como o de São Paulo apresentam
uma densidade média em torno de 12 tel./100 hab., praticamente o
dobro da média nacional. Internamente, por sua vez, também os
Estados reproduzem as desigualdades de oferta, apresentando
grandes desvios em relação à média. Nesse sentido, o Estado de
São
Paulo,
por
exemplo,
apresenta
situações
altamente
contrastantes: o distrito operacional do bairro da Consolação,
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sediado em uma área nobre da Capital, apresenta uma densidade de
120 linhas /100 hab., comparável à da cidade de Washington,
enquanto a cidade de Cananéia, situada em uma das regiões mais
pobres do Estado, exibe níveis baixíssimos de penetração.
O que distingue o Brasil de outros países em situação de
"precariedade" semelhante é a transmissão interurbana que, embora
apresente níveis elevados de congestionamento, é efetuada de
forma satisfatória, de modo a integrar todas as regiões e cidades
brasileiras. São atendidas e integradas 100% das cidades, 71% das
vilas e 27% das demais localidades com pelo menos um ponto de
acesso coletivo.
O número de telefones públicos ao final de 1992 era de 259,6
mil, significando uma média de 1,6 tel.publ./1000 hab., valor
relativamente baixo se comparado ao dos países industrializados,
que apresentam um índice entre 4 e 6 tel.publ./1000 hab.
O serviço de telefonia celular móvel está apenas em seu
início, apresentando um valor acumulado ao redor de 66 mil
terminais, ao final de 1992.
Na área de comunicação de dados havia, ao final de 1991,
12,5 mil portas instaladas da Rede Nacional de Comunicação de
Pacotes (RENPAC) e 30,2 mil terminações TRANSDATA (aluguel de
circuitos especializados), sendo ambos os serviços fornecidos
pela Embratel. O parque instalado de Telex, por sua vez, é de
151,9 mil unidades, bastante alto para os padrões internacionais
(3ª planta internacional). De certa maneira, a rápida formação de
uma grande rede de telex (taxa de crescimento anual de 25% ao
ano, entre 1972 e 1989) no país foi a saída encontrada para
contornar a restrição da oferta da telefonia básica para os
usuários comerciais e industriais. Entretanto, a recente difusão
do fax e de outras facilidades, como o correio eletrônico, estão
pondo fim à era do telex.
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Deve-se ainda registrar que, no período recente, além da
expansão da planta, houve uma diminuição do número de empregados
do STB, de modo a configurar um expressivo ganho da produtividade
agregada do sistema. Medindo-se este último indicador por meio da
relação entre o número de empregados pelo número de terminais,
conforme mostra o Anexo 1, observa-se uma queda de 13,0
empregados por mil terminais, em 1987, para 8,4, em 1992, ou
seja, uma redução de 35,4%, nesse período. Contribui para a
formação desse ganho uma elevação de 37,7% do número de terminais
e também uma redução de 9,5% do número de empregados nesse mesmo
período. Embora em 1992 o número de empregados tenha registrado
uma pequena elevação (0,5 mil) em relação a 1991, é necessário
examinar esta questão com mais profundidade, para verificar
inclusive se a queda no período 1987/91 ocorreu devido a fatores
tecnológicos ou por causa de ajustes organizacionais do sistema.

1.1.2. Evoluªo do trÆfego
O tráfego telefônico escoado pela rede vem crescendo de
forma acelerada, particularmente nos segmentos interurbanos e
internacional. Enquanto no último qüinqüênio (1986/91) o tráfego
local no país (medido em pulsos) evoluiu a uma taxa geométrica de
8,7% ao ano, no mesmo período o tráfego interurbano (medido em
chamadas) cresceu a uma taxa de 14,4 % ao ano e o internacional
(medido em chamadas) a 23,2% ao ano. Em 1992, por sua vez, o
tráfego local cresceu 7%, enquanto que o interurbano 6%. Já o
tráfego telex sofreu o efeito substituição de outros meios,
apresentando ao nível interno, em 1991, decréscimo de 12% em
relação a 1990. Internacionalmente, o tráfego telex vem caindo
desde 1988, exibindo taxa de -19,2% ao ano, no período 1987/91.
O
tráfego
de
comunicações
de
dados
vem
aumentando
extraordinariamente, revelando forte demanda do mercado por
serviços
mais
avançados,
de
maior
confiabilidade
e,
particularmente, de melhor relação custo/benefício. O tráfego da
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rede RENPAC (medido em quiloctetos), por exemplo, apresentou taxa
geométrica de crescimento de 87% ao ano, no período 1988/91.
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1.1.3. Evoluªo da qualidade do servio telefnico
Refletindo os desequilíbrios ocorridos no sistema em meados
da década passada (redução e desbalanceamento dos investimentos,
juntamente com o aumento do tráfego), a qualidade dos serviços
decaiu muito até o ano de 1989. A partir dessa época, há um
início de recuperação dos índice de qualidade do serviço, como se
pode observar na Tabela 3. Dentre os vários indicadores da
qualidade do serviço listados no capítulo 4, destaca-se a taxa de
congestionamento (DDD). Seu comportamento piorou sensivelmente
entre 1984 e 1989, quando saltou de 16,1% para 31,1%. Entretanto,
seu valor vem diminuindo desde este último ano, atingindo, em
1992, um índice de 13,7%. O objetivo da Telebrás referente a esse
indicador é 6%.
Internamente, o sistema Telebrás vem utilizando uma média
ponderada
dos
oito
principais
indicadores
do
desempenho
(denominada DST - Desempenho do Serviço Telefônico), avaliando
tanto o desempenho global do sistema como o de cada uma das
operadoras regionais. Este indicador varia entre zero (péssimo) e
cem (ótimo). Para o sistema como um todo, houve um declínio entre
1986 e 1988, de 36,2 para 13,4. Posteriormente, registrou-se uma
sensível recuperação, atingindo um valor de 69,0 no final de
1992.

1.2. Desempenho Econmico-Financeiro

1.2.1. Investimentos e fontes de recursos
Os investimentos em telecomunicações têm sido notoriamente
insuficientes e, ademais, apresentam sensível irregularidade. No
período 1974/82, a média anual investida situou-se no patamar de
US$ 1,4 bilhão, correspondendo a uma parcela significativa da
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(2).
Formação
Bruta
de
Capital
Fixo
do
país
(FBKF)
Posteriormente, no período 1983/87, o investimento decai para uma
média anual de US$ 1,1 bilhão, atingindo um valor mínimo de US$
0,9 bilhão, em 1984. A partir de 1988, observa-se certa
recuperação, atingindo a cifra de US$ 3,1 bilhões, em 1992. Para
o ano de 1993, o valor orçado é de US$ 3 bilhões, praticamente o
mesmo verificado em 1992.
O setor de telecomunicações conta basicamente com quatro
fontes de financiamento de seus investimentos: geração própria;
recursos de terceiros; autofinanciamento (assinantes) e recursos
fiscais (até o início dos anos 80, a maior parte era constituída
pelo Fundo Nacional de Telecomunicações - FNT). Conforme a Tabela
1, no período de 1974 a 1980 os recursos de terceiros foram
bastante importantes, respondendo, em média, por cerca de 48% dos
recursos
investidos.
Nesse
mesmo
período,
também
houve
contribuição
significativa
do
autofinanciamento,
que
correspondeu, em média, a 23% do montante total investido, sendo
a parcela restante financiada de forma praticamente eqüitativa,
seja pelo FNT (15%), seja pela geração interna (14%).
TABELA 1
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO NO SISTEMA BRASILEIRO DE
TELECOMUNICAÇÕES
1974-1992
----------------------------------------------------------------------------------------------------------INVEST.
FINANCIAMENTO - PARTICIPAÇÃO RELATIVA (%)
ANO
(U$ mi)
----------------------------------------------------------------------REC. PP
EMPR.E
AUTO.
REC.
TOTAL
FINANC.
FINANC.
FISCAIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1974
796
13
47
23
17
100
1975
1220
4
60
21
15
100
1976
1648
9
61
19
11
100
1977
1566
17
50
20
13
100
1978
1454
24
30
26
20
100
1979
1358
20
42
25
13
100
1980
932
9
42
32
17
100
1981
1330
29
23
24
24
100
1982
1523
36
22
23
19
100
1983
992
55
12
21
12
100
1984
864
69
5
21
5
100

2

Entre 1975 e 1977, período de pico dos investimentos do STB, estes chegaram a representar 5% da
FBKF do país; no período 1983/1988, esta proporção reduziu-se para 2,3% (Nakane, 1992).
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1985
918
67
2
24
7
100
1986
1245
49
14
24
13
100
1987
1448
45
2
46
7
100
1988
1977
55
23
18
4
100
1989
2559
24
42
33
1
100
1990
2121
69
6
25
0
100
1991
2311
52
22
26
0
100
1992
3063
64
23
13
0
100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonte: TELEBRÁS (1991) e Relatórios de Diretoria da TELEBRÁS.

Nos anos de 1981/92, a entrada média de recursos de
terceiros caiu drasticamente, passando a representar 19% dos
recursos
investidos.
Recentemente,
verificou-se
pequena
recuperação deste item, que chegou a alcançar 24% da média dos
fundos investidos no período 1988/92. A principal fonte de
recursos, a partir do início da década de 80, passou a ser a
geração interna, que respondeu, em média, por 53% dos recursos
investidos, no período 1981/92, chegando a um máximo de 69%, nos
anos de 1984 e 1990. Observe-se que o fato de a geração interna
ter-se tornado a principal fonte geradora de recursos para
inversão é consistente com o aumento contínuo da oferta de
serviços, desde a década de 70. Os fundos provenientes do
autofinanciamento
praticamente
não
alteraram
sua
posição
relativa, representando, em média, 26% dos valores investidos.
Registrou-se, ainda, declínio absoluto dos recursos fiscais (FNT)
no decorrer da década de 80, que se extinguiram completamente a
partir de 1989.

1.2.2. Comportamento das tarifas
De maneira semelhante ao ocorrido com outros preços de
serviços
públicos,
as
tarifas
de
telecomunicações
foram
sistematicamente subcorrigidas desde 1979, de forma a se
constituir em instrumento auxiliar de controle inflacionário.
Pode-se
estimar
a
magnitude
desse
arrocho
tarifário
observando-se a evolução real da receita média do STB propiciada
pelos principais serviços oferecidos. Adotando-se o índice 100
para o ano de 1976, verifica-se que a receita média de exploração
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dos serviços local, interurbano e internacional, em 1988, atingiu
o índice de, respectivamente, 20, 39 e 40.
O impacto da correção artificial das tarifas revelou-se
extremamente perverso para o desempenho financeiro do Sistema
Telebrás, particularmente no que se refere à sua taxa de
rentabilidade.
De
acordo
com
o
Código
Brasileiro
de
Telecomunicações, as tarifas devem ser calculadas com base no
custo dos serviços, acrescido da remuneração de 12%. Este índice
somente foi atingido em 1973 e, em termos aproximados, em 1977
(ver Anexo 1). A taxa de remuneração do investimento apresentou
diminuição sistemática entre 1980 e 1987, quando atingiu o valor
de 3,45%. A partir de então, teve comportamento bastante
irregular, atingindo um máximo de 9,65%, em 1990, e um mínimo de
-3,40%, em 1991. Em 1992, esta relação evoluiu para -1,0%.
Não obstante tais restrições tarifárias, a receita global do
Sistema Telebrás (ver Tabela do Anexo 1) evoluiu positivamente
entre 1985 e 1990, atingindo um crescimento real anual de 17,4%
ao ano. Em 1991, houve queda real de -23,6% da receita bruta
operacional, em função do efeito do Lei 8.200, que produziu
significativo aumento dos custos de depreciação. Por sua vez, em
1992, observou-se uma retomada no crescimento da receita, que
expandiu 28% em termos reais, em relação ao ano anterior.
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2. TEND˚NCIAS GERAIS DO SETOR DE TELECOMUNICA˙ES

2.1. TendŒncias Internacionais
Desde a década dos 70, a setor de telecomunicações nos
países
industrializados
têm
atravessado
um
período
de
extraordinárias transformações em três níveis básicos: na área
tecnológica, no âmbiente concorrencial de empresas e países e na
esfera de regulamentação institucional dos serviços.
Simultaneamente às mudanças ocorridas na oferta de serviços
de telecomunicações, verificam-se também expressivas alterações
na órbita de seu mercado, ampliando significativamente a área
não-residencial. O uso mais intensivo das telecomunicações no
segmento empresarial tem produzido impactos de grande amplitude
na produtividade e na competitividade de empresas e países. Essas
repercussões atingem fortemente os usuários intensivos em
informação
(ou
"info-intensivos",
a
exemplo
do
sistema
financeiro), estendendo-se, ainda, a um universo cada vez mais
amplo, proveniente de todos os setores da economia.
Entretanto, este processo de transformações por qual passam
as telecomunicações ocorre de maneira diferenciada, de acordo com
a densidade da rede básica dos diferentes países. Os países
subequipados (menos de 20 terminais por 100 hab.) tendem a
apresentar reduzido dinamismo, em grande parte concentrado nos
setores tradicionalmente mais intensivos em informação (serviços
financeiros,
transporte
aéreo,
etc.).
Já
os
países
industrializados, conforme o alerta pioneiro de Nora & Minc
(1978), vêm experimentando intenso processo de informatização da
sociedade, o que tem produzido impactos profundos, não apenas em
temas economicamente sensíveis, tais como o comércio exterior, o
emprego e a produtividade, mas também em questões políticas mais
gerais, relacionadas com a possibilidade de democratização da
informação.
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De forma extremamente sintética, as mudanças na órbita
tecnológica, nas estratégias concorrenciais e no ambiente
institucional podem ser descritas conforme segue.
Em primeiro lugar, a tecnologia das telecomunicações vêm
sendo
profundamente
alteradas
devido
à
revolução
da
microeletrônica. Esta mudança está produzindo uma notável
convergência entre os diferentes setores do complexo eletrônico,
alterando várias fronteiras setoriais. Um exemplo flagrante deste
fenômeno é a dissolução da fronteira existente entre os segmentos
de telecomunicações e informática, que conformou uma nova
estrutura
industrial,
denominada
telemática.
Assiste-se,
atualmente, ao início da dissolução de uma segunda fronteira,
desta vez entre as telecomunicações e o setor de difusão
televisiva, responsável pelo alcance de maior "interatividade"
com o público, neste caso propiciada pelas novas tecnologias de
informação (TI). Por fim, nota-se também o rompimento da
fronteira que separa os produtores e os usuários de serviços de
telecomunicações. Dessa maneira, abre-se aos grandes usuários,
geralmente de porte multinacional, a possibilidade de construção
e operação de suas próprias redes, seja em função da necessidade
estratégica de controlá-las, seja pela incapacidade do fornecedor
público (ou privado regulamentado) de atender suas demandas
especializadas3.
A utilização maciça da microeletrônica está possibilitando a
digitalização das redes de telecomunicações, o que altera o modo
de realização de suas funções de comutação e de transmissão de
informações.
Isto
significa
o
abandono
progressivo
das
tecnologias do modo analógico (que originalmente foram concebidas
para a transmissão de voz) e uma significativa ampliação do
espectro de serviços viabilizados por estas redes.

3

As novas tecnologias de informação ampliam enormemente as possibilidades de "evitar" (bypass) o
fornecedor tradicional de serviços de telecomunicações, fenômeno anteriormente restrito a
algumas empresas fornecedoras de serviços públicos (energia e transportes, por exemplo), que
organizavam seus próprios serviços de comunicação. Observa-se também que a perda da receita
proveniente dos grandes clientes que estruturam suas próprias redes não é desprezível para os
operadores tradicionais.
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A
diversificação
da
oferta
de
novos
serviços
de
telecomunicações
normalmente
denominados
de
serviços
telemáticos - inclui a geração e o processamento de informações.
Este novo conceito suplanta o enfoque tradicional que se pauta na
transmissão "passiva" de informações. Trata-se de um novo
fenômeno de diversificação, que abrange as áreas de comunicação
de dados, imagem, voz, áudio e comunicação móvel.
Deve-se ainda ressaltar que atualmente há uma grande
incerteza
tecnológica
em
algumas
áreas
importantes
das
telecomunicações, em função de algumas funções poderem ser
igualmente realizadas por diferentes alternativas de rede. Por
exemplo, na área de transmissão existem três diferentes
tecnologias que de algum modo já concorrem entre si: satélites,
rádio celular e fibra ótica.
Em relação à utilização das novas tecnologias de redes de
telecomunicações, observa-se que esta permite a obtenção de dois
tipos
de
ganhos
de
produtividade:
o
clássico
e
o
de
reorganização. O ganho clássico de produtividade ocorre quando
funções e processos de trabalho existentes são automatizados
eletronicamente. Direcionados a objetivos imediatos, como redução
de custo e/ou aumento de velocidades de processos existentes,
tais ganhos são de fácil mensuração. Trata-se da redução dos
custos de telefonia ou de envio de documentos internos ou
externos à firma, ou mesmo de ganhos mais sutis, como o acesso
compartilhado de banco de dados nas áreas de planejamento ou
mesmo operacional das empresas. Dessa forma, por exemplo, são
usados fax ou correio eletrônico no lugar do correio tradicional,
ou então a transferência de arquivos em tempo real, no lugar do
envio de disquetes ou fitas magnéticas. Por sua vez, o ganho de
produtividade de reorganização ocorre quando as redes de
telecomunicações permitem a obtenção de economias de escopo, de
forma a integrar funções anteriormente separadas. O caso mais
simples ocorre quando a mesma rede fixa e os mesmos terminais
instalados permitem a utilização de aplicações diferente,
suportando a transmissão de voz, dados e imagens. Embora o
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objetivo de produtividade tradicional esteja sempre presente,
está em questão a melhoria da competitividade geral da firma,
onde as redes de telecomunicações viabilizam uma reorganização da
forma de trabalho e de interação de seus funcionários. Os
exemplos acontecem, por exemplo, quando as facilidades avançadas
do correio eletrônico permitem a realização das fases de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) em locais diferentes, ou então quando a
criação de novos tipos de softwares são imediatamente difundidas
em tempo real (à distância).
Em segundo lugar, as estratégias concorrenciais, tanto no
segmento de telequipamentos, quanto no de serviços, estão
passando por radicais redefinições. Tais mudanças são motivadas
pelo surgimento de oportunidades decorrentes da onda de inovações
telemáticas e da alteração das condições do mercado de
telecomunicações nos países industrializados.
Em
relação
ao
mercado
de
serviços
nos
países
industrializados, observa-se que, no final da década dos 60, os
principais países da OCDE, tendo cumprido a universalizaªo do
servio telefnico bÆsico , apresentam baixas taxas de crescimento
no segmento residencial de demanda, o que indica nítida saturação
deste componente. No entanto, a partir de meados da década dos
70, inicia-se um significativo crescimento (e diversificação) da
demanda de novos serviços de telecomunicações no segmento
empresarial. Essa expansão não se restringe, contudo, à área
intensiva em informações (serviços bancários e financeiros e de
transporte aéreo, por exemplo) e atinge particularmente as firmas
multinacionais, acompanhando as novas tendências de globalização
da concorrência internacional, acentuadas no decorrer da década
dos 80.
No tocante ao segmento de telequipamentos, as mudanças
também são significativas. Durante o "período eletromecânico"
(até meados da década de 60), caracterizado pelo uso de
tecnologias analógicas nas funções de transmissão e comutação, os
operadores monopolistas públicos (ou privados regulamentados) dos
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países desenvolvidos eram capazes de oferecer os serviços de voz
(e telex) incorporando os avanços tecnológicos disponíveis. As
políticas de compra desses operadores sancionavam a existência de
fortes
estruturas
oligopólicas
no
fornecimento
de
telequipamentos, em sua maioria de origem nacional (no caso dos
países de maiores dimensões). Neste período, estabeleceram-se
estreitas relações de financiamento e de colaboração entre
operadores públicos e fornecedores na área de P&D.
A rápida introdução de novos meios de transmissão, a
digitalização de circuitos e a utilização de comutação totalmente
eletrônica (central controlada por programa armazenado de tipo
espacial - CPA-T), a partir de meados dos anos 70, implicaram uma
redefinição radical das relações entre operadores e fornecedores.
Tal redefinição envolveu questões decisivas, relacionadas com as
dimensões mínimas de mercado, com o aumento dos gastos de P&D nas
novas tecnologias de comutação e transmissão e com a necessidade
de realização de acordos de cooperação. As decisões relativas à
cooperação, por sua vez, abrangem aspectos tecnológicos e
estratégias de mercado e de internacionalização de fornecedores
de telequipamentos.
Dessa maneira, verifica-se que a concorrência internacional
no segmento de telequipamentos torna-se mais aguda e complexa,
seja em função da dimensão crítica de mercado exigida para a
viabilização das novas tecnologias de telecomunicações (em torno
de 15% do mercado mundial), seja pelo altíssimo montante de
recursos requerido pela área de P&D. Tais características compõem
o quadro do setor em vários países europeus, revelando-se
particularmente dramáticas para o futuro industrial do setor nos
países latino-americanos de maior porte, como o Brasil.
Em terceiro lugar, observa-se que as mudanças políticoinstitucionais não foram de menor monta. A partir de meados da
década de 70,
há um crescente questionamento quanto ao
desempenho
e
à
eficiência
da
forma
organizacional
dos
tradicionais operadores de serviços de telecomunicações: nos
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Estados Unidos, a AT&T, e na Europa, os PTTs (Post, Telegraph and
Telephone).
Tais
considerações
foram
particularmente
impulsionadas pela onda neoliberal advinda das políticas de
Reagan e Thatcher, inauguradas no final da década de 70.
Durante o chamado período eletromecânico, a estrutura
monopolista (pública européia ou privada regulamentada americana)
dos serviços era justificada pela existência do denominado
"monopólio
natural".
Essa
situação
era
viabilizada
pelas
economias de escala, que baseadas na preponderância dos custos
fixos, permitiam que apenas um único fornecedor pudesse minimizar
os custos da oferta do serviço de telecomunicações. A existência
de uma oferta monopólica, por sua vez, induzia a um intenso uso
do mecanismo dos subsídios cruzados entre as rotas mais densas e
lucrativas (telefonia interurbana e internacional) e as de menor
tráfego e menos lucrativas (serviço local).
A existência de inegáveis economias de escopo propiciadas
pelas TI, juntamente com a redução de custos da transmissão e do
processamento de informações, permite o surgimento de novos
ofertantes,
geralmente
interessados
em
explorar
serviços
específicos (nichos de mercado) ou mesmo rotas mais lucrativas
dos serviços tradicionais (interurbanas), impondo assim a
necessidade de rever o quadro regulamentar e redefinir (não
eliminar) as áreas de monopólio "natural". O surgimento de novos
agentes
implica
a
ruptura
do
quadro
monopólico
e,
conseqüentemente, a redução do uso dos subsídios cruzados.
Atualmente,
ocorre
também
um
expressivo
processo
de
internacionalização dos operadores de telecomunicações americanos
e europeus, processo este induzido pela globalização da
concorrência internacional dos grandes conglomerados econômicos e
viabilizado pelo uso das novas TI por parte de produtores e de
grandes usuários.
No entanto, no âmbito internacional observam-se duas
estratégias diferentes de alteração da regulamentação das
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telecomunicações. A via norte-americana de reforma regulamentar
historicamente (desde o final da década dos 50) tendeu a acentuar
um ambiente de alta concorrência entre os diferentes níveis da
rede de telecomunicações, produzindo uma grande fragmentação
destas. Por sua vez, a via européia-continental, simbolizada nos
casos bem-sucedidos da França e da Alemanha, tende a enfatizar a
concorrência apenas nos níveis superiores (serviços de maior
valor adicionado), preservando o monopólio público da rede
básica, de forma a acelerar a digitalização e universalização
integrada da nova infra-estrutura telemática. O extraordinário
sucesso da massificação dos serviços do videotexto francês
(TELETEL/MINITEL) e da implementação em ritmo acelerado da Rede
Digital de Serviços Integrados (RDSI) vem legitimando a política
francesa como mais uma opção de "modelo" de telecomunicações, em
contraposição ao "modelo" norte-americano.
Por fim, deve-se destacar que nos países anglo-saxônicos (e
no Japão) houve um processo não só de maior desregulamentação
como
também
de
privatização
do
operador
público
de
telecomunicações.
No
entanto,
é
conveniente
distinguir
conceitualmente os vários significados do termo privatização,
pois este pode envolver a transferência da propriedade dos ativos
da empresa (casos inglês e japonês) ou, alternativamente, a
introdução da lógica comercial na prestação dos serviços
telemáticos
(caso
francês),
em
contraposição
aos
antigos
princípios que norteavam a oferta de serviços públicos. A decisão
de incorporar simultaneamente ambas as decisões é de natureza
político-institucional,
não
sendo
decorrente
de
critérios
exclusivamente vinculados à problemática da eficiência produtiva.

2.2. TendŒncias Nacionais
No Brasil, embora exista uma certa tendência das TC
incorporarem as mudanças tecnológicas ocorridas no âmbito
internacional, a velocidade deste processo encontra-se bastante
reduzida, devido às atuais restrições impostas ao setor. A
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extraordinária rapidez das mudanças internacionais conjugadas com
a inexistência de uma política setorial consistente e com a atual
recessão levam a uma situação de perplexidade e relativa
paralisia entre os principais agentes envolvidos. Além das
dificuldades decorrentes da crise e da instabilidade da economia
brasileira, o baixo nível de investimento no setor, a pequena
taxa de penetração da rede, o reduzido domínio das novas TI e a
oferta limitada de novos serviços constituem fatores que inibem
as possibilidades de uma rápida transformação tecnológica das TC
no país.
As telecomunicações no Brasil também se ressentem da
proliferação de medidas desregulacionistas ocorrida durante o
governo Collor, sem que se tivesse definido um modelo de
concorrência, regulação e de participação público-privada, o que
contribuiu para a paralisia política do setor. Como se sabe, além
da
extinção
do
Ministério
da
Comunicações,
a
reforma
administrativa realizada no início da administração Collor, em
1990, promoveu um processo de desregulamentação caótico4, muitas
vezes sem amparo legal. Nesse processo, a reserva de mercado
geográfica foi encerrada, ao mesmo tempo em que foi estimulada a
entrada do setor privado na área de comunicação de dados e na
telefonia móvel celular. Neste último campo, a faixa de
freqüência foi dividida de modo tal que a Banda A seria reservada
às operadoras públicas e a Banda B às eventuais operadoras
privadas. Ademais, foram deliberadamente retardadas as licitações
para a aquisição de sistemas celulares por parte de alguns
operadores públicos (TELESP, TELEMIG e TELEPAR), com o propósito
de aguardar a vinda de projetos da iniciativa privada. Como esta
medida é altamente controvertida face aos dispositivos da
Constituição Federal, o resultado foi um retardo colossal na
implantação
da
telefonia
celular
em
importantes
áreas
metropolitanas. Tal situação somente começou a ser corrigida a
partir do final de 1992.

4

A

partir

do

final

de

1991

foram

baixadas

um

decreto

e

várias

portarias

de

conteúdo

desregulamentacionista, culminando com a publicação do Decreto 177, atualmente em análise pelo
Supremo Tribunal Federal, o qual examina sua constitucionalidade.
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Com o início do Governo Itamar, delineiam-se contornos mais
consistentes em relação à política de telecomunicações. As
mudanças de comando político no âmbito da TELEBRÁS indicam uma
retomada de ações mais coerentes em relação aos problemas do
setor. Em particular, destaca-se um esboço de política de
telecomunicações contida na Exposição de Motivos nº 20, de 22 de
dezembro de 1992, elaborada conjuntamente pelos Ministérios das
Comunicações
e
da
Fazenda
e
também
pela
Secretaria
de
Planejamento, tendo recebido o "de acordo" do Presidente da
República.
Basicamente, este documento oficializa uma política de
recuperação real (40,15%) de tarifas até junho de 1993,
descontando 1/3 dos ganhos de produtividade. São excluídos dessa
regra a assinatura básica residencial e a ficha de telefone
público, devido ao conteúdo social de ambas e ao respectivo
impacto no cálculo da inflação (5) . Propõe também uma política
de longo prazo (entre julho de 1993 e dezembro de 1995) de
eliminação de subsídios cruzados, diminuindo mensalmente (-2,28%
ao mês abaixo da variação de custos) as tarifas da telefonia
internacional e da comunicação de dados e, inversamente,
aumentando as tarifas da assinatura básica não-residencial e do
serviço medido local.
Além da política de recuperação real de tarifas, o documento
indica uma meta de duplicar o número de terminais instalados,
atualmente em cerca de 10,6 milhões, até o ano 2000, e também
menciona que rapidamente serão concluídos tanto a elaboração de
uma política industrial e tecnológica de longo prazo, como também
a proposta de um novo perfil empresarial do sistema, aí incluído
o Contrato de Gestão.
A correção da estrutura tarifária no Brasil é uma
necessidade premente por três razões básicas. Em primeiro lugar,
como ocorreu com outros preços públicos de infra-estrutura, a
5

Atualmente, dos 13 serviços de telecomunicações tarifados, seis são controlados pelo Ministério
da Fazenda e sete pelo Ministério das Comunicações.
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política de subcorreção tarifária, utilizada como instrumento de
contenção inflacionária, levou a fortes distorções da estrutura
tarifária e a uma subutilização do potencial de geração interna
de recursos, limitando o aumento da inversão. Em segundo lugar,
há necessidade de redistribuir adequadamente os inegáveis ganhos
de produtividade, propiciados pela adoção de novas tecnologias,
tanto para os diferentes tipos de usuários, como também retendo
seus resultados internamente, para aumentar os investimentos.
Finalmente, a utilização intensiva do mecanismos de subsídios
cruzados entre rotas de maior tráfego e rentabilidade em direção
a rotas menos intensas e lucrativas deve ser readequado (não
desmontado) em função da concorrência internacional.
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3. PROPOSI˙ES

De maneira extremamente sintética, pode-se afirmar que a
função central das telecomunicações no Brasil é a de servir de
suporte à retomada do desenvolvimento do país. Conforme alertou
Nin Prates (1992), a retomada do desenvolvimento sócio-econômico
de forma sustentada pressupõe a ampliação da infra-estrutura de
telecomunicações, não apenas no sentido da indispensável extensão
física
e
quantitativa
da
rede,
mas
principalmente
pela
constituição da nova infra-estrutura de teleinformática, suporte
essencial para a difusão das tecnologias de informação. Mais do
que
uma
expansão
quantitativa,
a
infra-estrutura
de
telecomunicações deve ser direcionada para fornecer as condições
necessárias à modernização da base industrial do País, infraestrutura essa necessária não apenas para a inserção dinâmica e
organizada na economia mundial, mas para viabilizar uma forma de
industrialização mais difusa - já em acelerada constituição em
alguns países industrializados -, capaz de incorporar altos
níveis de produtividade a todo o tecido produtivo, em suas
dimensões setoriais e espaciais.
O principal desafio consiste, portanto, na construção da
nova infra-estrutura de teleinformática, mediante expansão e
priorização das iniciativas em andamento no âmbito do Sistema de
Telecomunicações Brasileiro (STB), direcionando-as em três
sentidos básicos: a) completar a ampliação e a digitalização da
rede telefônica (universalização da rede básica); b) ampliar o
leque de oferta de meios digitais de alta velocidade, de
telefonia avançada e de serviços de "valor adicionado"; c)
promover a interconexão com a rede global de telecomunicações
internacional.
No intuito de contribuir para que as telecomunicações
avancem nesta direção, sugere-se um conjunto de proposições, que
devem ser detalhadas e aprofundadas com especialistas do setor.
Estas sugestões englobam diferentes tipos de ações, a serem
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devidamente executadas pelos diversos agentes que de forma direta
ou indireta influem na área. Tais atividades não são totalmente
independentes e devem ser efetuadas de maneira articulada. O
papel dos diferentes agentes envolvidos é especificado no Quadro
1 apresentado no final deste item.
Foram selecionados seis programas de ação de natureza
estratégica. Alguns destes, mais extensos, foram subdivididos, de
modo a totalizar quatorze sub-programas . Aqueles diretamente
relacionados à temática da competitividade estão indicados com a
abreviatura COMP e os de natureza mais geral estão referidos pela
abreviatura
GER.
As
proposições
sugeridas
são
expostas
sinteticamente a seguir e devem ser lidas com o auxílio do Quadro
1, contendo a especificação de ações, instrumentos e agentes.
1. Melhoria da Qualidade de Maior Oferta de Novos Servios
1.1. Melhoria da qualidade e ampliaªo dos servios (COMP)
Deverão ser deflagradas ações voltadas para a melhoria da
qualidade dos serviços básicos, para a extensão da telefonia
avançada e também para a ampliação da gama dos serviços não-voz
(comunicação de dados, imagem e demais serviços avançados).
A curto prazo deverão ser perseguidos os objetivos de
qualidade fixados pela TELEBRÁS. Conforme está descrito no item 4
deste relatório, esta holding possui um abrangente conjunto de
indicadores visando medir o desempenho do serviço telefônico.
Cada índice é permanentemente confrontado com a respectiva meta
fixada pela TELEBRÁS. O cumprimento destas metas permitirá
sensível melhoria da qualidade do serviço, seja quanto ao
descongestionamento das linhas, seja em relação à diminuição do
número de defeitos. Os ganhos de produtividade daí decorrentes
são imediatos, inclusive no que diz respeito ao impacto positivo
na expectativa dos usuários. Dessa maneira, uma oferta de melhor
qualidade retroage positivamente, estimulando um aumento da
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demanda, de modo a conformar um circulo virtuoso, tendente a
incrementar o uso das telecomunicações.
Por sua vez, a ampliação da oferta dos serviços de telefonia
avançada, decorrente da introdução de centrais CPA-T, também deve
ser acelerada, de modo a promover a disseminação desse tipo de
serviços.
Embora se reconheça a qualidade dos atuais serviços não-voz
(comunicação de dados, imagem e demais serviços avançados),
considera-se extremamente importante melhorar sua qualidade
(velocidade, capacidade e segurança) e ampliar seu leque de
oferta, em linha com o avanço tecnológico internacional. É
necessário aumentar tanto o nível dos serviços já oferecidos,
particularmente a abrangência da rede comutada de pacotes da
Embratel (RENPAC), como também acelerar a introdução de serviços
mais
avançados.
Por
meio
de
investimentos
específicos,
destinados, por exemplo, à construção de overlays digitais de
alta capacidade e de plataformas de serviço de valor adicionado,
é possível estimular o uso de redes locais (LAN - Local Area
Network), remotas e de redes corporativas, além de encorajar a
integração eletronica de firmas fornecedoras ou clientes, através
da transferência eletrônica de dados (EDI - Eletronic Data
Interchange). Estas medidas permitem a introdução de formidáveis
economias de escala, de escopo e de organização, conduzindo a um
substancial aumento da produtividade e da competitividade das
empresas e das indústrias envolvidas.
Neste sub-programa de ação, as atividades da EBT e das
empresas-pólo devem se pautar por critérios comuns e de
complementaridade, evitando duplicações desnecessárias de meios e
facilidades.
1.2. Incentivo ao uso de tecnologias de informaªo (COMP)

um

Este programa de ações consiste basicamente em desenvolver
conjunto de atividades que permita acelerar o ciclo de
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aprendizado das telecomunicações, conforme descrito no item 2.
Enquanto o primeiro programa de ação propõe atividades do tipo
technological-push, este sugere iniciativas de natureza demandpull, voltadas à intensificação do uso das inovações associadas
às tecnologias de informação (TI). Cabe acrescentar que, em
verdade, ambos os enfoques somam-se para imprimir maior dinamismo
ao ciclo de aprendizado das telecomunicações.
Embora este ciclo seja basicamente impulsionado pelos
fornecedores de software e hardware - e também pelas necessidades
do mercado -, é necessário promover um conjunto de ações que não
se limite simplesmente a observar a sinalização do mercado.
Trata-se de articular e coordenar os vários agentes envolvidos.
Em particular, destaca-se a necessidade de estimular os usuários
a ampliar o uso de TI mediante ações de natureza mais geral
(programas de difusão de informações e de ensino e treinamento),
complementadas por atividades, detalhadas a nível de projetos
específicos (tal como o atual projeto Teleporto, executado pela
Embratel no Rio de Janeiro).
No entanto, deve-se observar que o processo de aprendizado é
um processo social, de caráter descentralizado, que não pode ser
imposto de maneira coercitiva. A ação coordenada dos diferentes
agentes tende a promover maior sinergia e dinamismo no uso das
TI, evitando que as decisões sejam tomadas apenas de acordo com o
mercado.
1.3. Apoio ao MERCOSUL (COMP)
No intuito de suportar o crescente tráfego entre os países
componentes do MERCOSUL, o STB deve aumentar a capacidade de
escoamento do tráfego interurbano da região Sul, além de reforçar
a capacidade dos canais internacionais. Este programa insere-se
em importantes iniciativas em andamento para apoiar o tráfego do
MERCOSUL, tal como o cabo ótico UNISUR, que interligará
Argentina, Uruguai e Brasil.
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2. Firme Ampliaªo da Rede BÆsica (COMP)
A universalização da rede básica é um objetivo praticamente
consensual entre os agentes envolvidos no setor. Analisada pelo
enfoque econômico, sua importância emerge de forma decisiva como
infra-estrutura para o crescimento da economia. Do ponto de vista
sócio-político, evidencia-se como elemento de integração da
sociedade e de consolidação da democracia. A ampliação, em larga
escala, da rede básica de telecomunicações (dobrar o número de
terminais para 20 milhões até o ano 2000) é uma meta colocada por
todos os dirigentes do setor.
Entretanto,
a
demonstração
de
sua
contribuição
ao
desenvolvimento econômico é um fato de difícil comprovação
quantitativa.
As
análises
econométricas
que
confrontam
a
densidade telefônica (número de linhas por 100 hab.) e o PIB per
capita de cada país indicam uma relação exponencial simples entre
ambas as variáveis. Embora do ponto de vista estritamente
econométrico não seja possível estabelecer uma relação de
causalidade entre ambas as variáveis, de modo a verificar se a
carência de telecomunicações é causa ou conseqüência do
subdesenvolvimento, as análises efetuadas pela CEPAL (1991)
mostram claramente que os países subdesenvolvidos que conseguiram
melhorar sua competitividade internacional no período 1965/86 não
apresentavam baixos índices de densidade telefônica.
Nesse sentido, este mesmo estudo da CEPAL (1991) estima que
os países que desejem ser internacionalmente competitivos devem,
no mínimo, possuir uma densidade em torno de 20 linhas por 100
habitantes. Para viabilizar a modernização da economia e atingir
níveis razoáveis de desenvolvimento econômico e social, estudos
feitos por esse mesmo organismo recomendam um investimento mínimo
em torno de 1,5% do PIB na infra-estrutura de telecomunicações.
Note-se que as atuais metas de crescimento da rede (Exposição de
Motivos nº 20 de dezembro de 1992) projetam uma densidade em
torno de 11 linhas por 100 hab., para o ano 2000.
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No entanto, é necessário buscar soluções criativas tanto
para diminuir o custo de terminal como para expandir e aumentar a
capilaridade
da
rede
básica.
Dentre
as
várias
soluções
disponíveis, destacam-se o uso mais intensivo dos recursos de
PABX, transferindo-se o estágio de concentração de linha para uma
posição mais próxima ao assinante, e também o aumento dos acessos
comunitários, particularmente por meio de telefones públicos. Em
relação à redução do custo do terminal, deve-se ressaltar ainda a
ampliação do uso do telefone virtual, em discussão no setor, além
da eventual retirada de características não valorizadas por
certos segmentos de usuários (não emissão de contas, por
exemplo). Em todo caso é fundamental procurar estas ou outras
soluções que diminuam o custo do terminal, pois com o nível atual
de custos vislumbra-se uma possibilidade de rápida saturação do
mercado.
3. Diversificaªo dos Mecanismos de Financiamento
3.1. Ampliaªo e diversificaªo das fontes de
(GER)

financiamento

A ampliação e a diversificação das fontes de recursos para
investimentos são atividades essenciais para viabilizar a
expansão e a modernização do sistema de telecomunicações. A
TELEBRÁS deve tomar iniciativas nesse sentido, tal como vem
acontecendo por meio das recentes colocações de Eurobonds e ADR
(American Depositary Receipts). São amplas as possibilidades de
captação de recursos externos (e.g. lançamento de ADRs, bônus,
debêntures conversíveis), especialmente após a conclusão do
acordo de securitização da dívida externa. Estudo aprofundado
sobre este tópico deve ser realizado com urgência para delinear
as alternativas de menor custo financeiro e maior adequabilidade.
No âmbito interno, é necessário explorar o potencial de
financiamento do sistema BNDES. Atualmente, este órgão considera
interessante aplicar recursos no setor de telecomunicações não só
pela expectativa de impacto positivo na modernização da economia
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e pela possibilidade de financiar projetos de grande interesse
social, mas também pela atratividade financeira das eventuais
operações (rentabilidade e prazos de retornos razoáveis).
Entretanto, o BNDES está impossibilitado de financiar o STB, em
função da resolução 1718/89 do BACEN, que impede o Banco de
financiar empresas públicas. Nesse sentido, é de fundamental
importância rever tal dispositivo, ao menos na forma de inclusão
de uma cláusula de excepcionalidade para o STB.
Na medida em que o setor venha a dispor de uma estrutura de
financiamento mais ágil, flexível e diversificada e, além disto,
seus investimentos sejam efetivamente ampliados, poderão ser
revistos alguns dos instrumentos atualmente utilizados, tal como
o autofinanciamento, que induz ao surgimento de um emrcado
secundário bastante especulativo.
3.2. Continuidade da reestruturaªo tarifÆria (COMP)
O atual processo de reestruturação tarifária, estabelecido
no início de 1993, é essencial para sustentar os investimentos.
Portanto, deve ser continuado, ainda que deva ser permanentemente
reavaliado, no sentido de promover seu contínuo aperfeiçoamento.
Juntamente com a redefinição das fontes de financiamento essa
reestruturação poderá, simultaneamente, melhorar o desempenho
econômico-financeiro do setor e contribuir para o aumento de
competitividade do país. Na medida em que os serviços oferecidos
forem tarifados de acordo com o perfil da demanda do segmento
empresarial, haverá significativo aumento de produtividade e de
competitividade, em função da economia de espaço, de tempo e de
recursos materiais proporcionada pelo uso mais intensivo das
telecomunicações.
4. O Poder de Compra do STB como Instrumento
Industrial

de

4.1. Uso articulado do poder de compra do STB (COMP)

Poltica
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É inegável que a utilização do poder de compra do STB foi um
dos principais instrumentos de política tecnológica e industrial
para viabilizar a internalização da indústria de telequipamentos
no país, instrumentando assim um intenso processo de substituição
de importações. Por outro lado, a criação do CPqD (1976) incitou
um ativo processo de absorção e criação de tecnologias de
produto, tais como as centrais de comutação da família Trópico. A
utilização desses produtos, por sua vez, somente foi possível
usando-se o poder de compra do STB.
Entretanto, sua importância foi diminuindo no decorrer dos
anos 80, em função do surgimento de problemas estruturais e
conjunturais. Dentre as dificuldades de ordem estrutural, pode-se
citar o excesso de fornecedores, particularmente no segmento de
comutação pública. No tocante aos problemas conjunturais,
destacam-se
dificuldades
no
âmbito
econômico,
político
e
jurídico.
Quanto
a
estas
últimas,
a
instabilidade
dos
investimentos
refletiu-se
imediatamente
na
oscilação
das
contratações; as políticas de aquisições, por sua vez, não se
mantiveram consistentes e atualizadas; por fim, as pendências
jurídicas oriundas tanto de choques econômicos (vide a complexa
renegociação de contratos decorrentes do Plano Cruzado, em 1986),
como da natureza burocrática das licitações (Lei 2.300/86, em
revisão no Congresso), provocam contestações de ordem legal,
atrasando e encarecendo todo o processo de aquisições.
Embora a tendência atual seja a de privilegiar tão somente o
encaminhamento dos problemas conjunturais, com a recuperação dos
investimentos o STB deve voltar a fazer uso de seu poder de
compra como um decisivo instrumento de política tecnológica e
industrial para o desenvolvimento das TC no Brasil. Suas
aquisições devem pautar-se fundamentalmente por princípios de
qualidade, preço e segurança. Mas, como o sistema é um grande
comprador, exercendo até recentemente um poder quase monopsônico,
as aquisições devem ser formuladas de acordo com uma política
industrial e tecnológica de longo prazo, que estabeleça normas e
padrões adequados e imponha critérios para a distinção entre
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compras locais e importações. Além do detalhamento do conceito de
fabricação
nacional
(hardware),
as
principais
diretrizes
norteadoras dessa política devem se referir à internalização
progressiva e seletiva de know-how de engenharia de softwares e à
produção local de certos tipos de chips, que sejam básicos para o
domínio da engenharia de projeto. No tocante às centrais Trópico
R e RA, compete atingir o nível de contratações anteriormente
acordado com os fabricantes.
No tocante à homologação de equipamentos, é necessário um
maior envolvimento das universidades e uma maior participação da
ABNT nesse processo.
4.2. Exportaªo de centrais trpico (COMP)
Até o momento, as centrais da família Trópico não são
exportadas,
pois
ainda
se
encontram
em
fase
final
de
desenvolvimento e não são competitivas em termos de preço. Sua
adaptação para os padrões e códigos específicos de outros países
exige, ainda, um montante adicional de investimentos. Sua
viabilidade técnica, para efeito de exportação, será demonstrada
somente quando atingir em torno de um milhão de linhas
instaladas. No presente momento, as centrais de pequeno porte
(Trópico
R)
já
são
competitivas
em
termos
de
preços
internacionais. Sua adaptação às linguagens específicas dos
países
potencialmente
importadores,
porém,
ainda
não
foi
efetuada. Esta atividade deve ser coordenada desde já pelo STB,
em conjunto com as empresas fornecedoras. Por outro lado, não
deve ser omitido a verificação a respeito da efetiva remuneração
da transferência de tecnologia desenvolvida pelo CPqD e repassada
para o setor industrial.
5. Reestruturaªo Institucional
5.1. Sistema de planejamento de longo prazo (GER)
É
de
grande
importância
retomar
planejamento de longo prazo no setor de
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medida que ocorra a recuperação tarifária e maior acesso a novas
fontes de recursos, o STB voltará a ter as precondições
financeiras mínimas para poder vir a programar sua expansão. Dada
a carência da rede telefônica básica, o estabelecimento de metas
para a sua expansão constitui atividade relativamente simples. No
entanto, tais objetivos devem vir claramente acompanhados da
indicação das fontes dos recursos necessários à sua viabilização,
para que o processo não se resuma a uma declaração de intenções,
que na maioria das vezes pode ser politicamente correta, mas não
encontra respaldo econômico para sua concretização.
Por sua vez, a previsão da demanda do tráfego não-voz para
fins de evolução da rede é uma atividade extremamente complexa. A
demanda de novos serviços de telecomunicações não é afetada
apenas por considerações tecnológicas e de custo, mas envolve uma
intrincada avaliação por parte das empresas usuárias quanto a
suas
estratégias
de
segurança,
controle,
flexibilidade
e
gerenciamento de redes. Ademais, tais usuários também levam em
consideração as necessidades de capacitação tecnológica e de
treinamento,
além
de
examinar
as
opções
entre
padrões
proprietários ou universais.
Levando em consideração a complexidade das atividades em
questão, a montagem de um sistema de planejamento de longo prazo,
estabelecendo metas não só confiáveis, mas sustentáveis do ponto
de vista técnico e financeiro, deverá produzir ambiente propício
à realização de novos investimentos, tanto pelo setor público,
como pelo setor privado.
5.2. Definiªo do modelo de telecomunicaıes (GER)
À medida que se intensifica a internacionalização do
segmento de serviços de telecomunicações, aumenta a ameaça de
concorrência nas diferentes redes nacionais. Este é um aspecto a
ser considerado na formulação das opções estratégicas de política
setorial.
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Até o presente momento, o "modelo" definido no início da
década de 60 foi o fio condutor implícito e explícito na
construção da rede de telecomunicações do país. Naquela época
existia
praticamente
apenas
um
único
modelo
(monopolista
público), que era seguido tanto pela AT&T americana (de forma
privada regulamentada) como pelos PTTs europeus (monopólio
público direto). Ademais, havia pouquíssima diversificação de
serviços, sendo que a transmissão analógica de voz constituía o
grande negócio das telecomunicações.
Atualmente, conforme já mencionado, existem outros modelos
bem-sucedidos na esfera internacional. Além do modelo americano,
que preconiza uma ampla concorrência, tanto no âmbito da rede
básica como na prestação dos serviços de "valor adicionado",
existe também o modelo "francês" (seguido na Europa Continental),
que mantém a construção e a operação da rede básica protegidas da
concorrência
e,
em
contrapartida,
estimula
fortemente
a
competição na área de serviços de "valor adicionado".
A existência de diferentes opções de modelos no âmbito
internacional e a constante pressão por desregulamentação
promovida pelas agências financeiras internacionais e pelos
grandes usuários remetem à importância da tomada de decisão
estratégica para a construção de nova infra-estrutura de
teleinformática. Evidentemente, além dos modelos americano e
francês, há uma série de possibilidades intermediárias que devem
ser exploradas em função das condições históricas e das
possibilidades tecnológicas de cada país.
Além destas definições a serem adotadas, ressalta-se
igualmente a necessidade da retomada do encaminhamento da
reorganização dos operadores por região geo-econômica do país. A
atual configuração das empresas polo em função da divisão
político-estadual não é tecnicamente racional, acarretando
duplicação de custos em várias dimensões do sistema. Uma
reestruturação de acordo com as regiões geo-econômicas do país
(cinco ou seis) acarretaria uma racionalização de custos e
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funções organizacionais,
produtividade do sistema.

produzindo

um

sensível

aumento

de

5.3. Nova lei de telecomunicaıes (GER)
A lei básica que rege o setor ainda é o Código Nacional de
Telecomunicações, sancionado pela Lei 4117, de 27 de agosto de
1962. Entretanto, decorridos mais de 30 anos de evolução
tecnológica e de mudanças no ambiente político institucional,
avolumaram-se instrumentos normativos de menor hierarquia, como
decretos e portarias ministeriais, de forma a exigir a
atualização do Código de 1962. Sem uma Lei adequada, a exemplo de
vários países que reformularam o setor, as telecomunicações
brasileiras ficam submetidas a interpretações casuísticas, tal
como a que ocorreu com a "desregulamentação" do período Collor.
Ademais, a existência de um instrumental jurídico volumoso e
ultrapassado acentua a insegurança dos investidores privados na
área de telecomunicações, inibindo a realização de novos
investimentos na expansão e modernização global do setor.
5.4. Maior autonomia para o STB (GER)
Deverão ser estabelecidos instrumentos e estruturas que
assegurem autonomia decisória da TELEBRÁS em relação às pressões
políticas e burocráticas do governo. Isto significa reforçar
mecanismos que possibilitem o estabelecimento adequado de tarifas
e a reinversão da receita na manutenção e expansão da rede, de
modo a evitar a descapitalização do sistema. Um primeiro passo
nesse sentido já está sendo dado por meio da proposta, anunciada
em janeiro de 1993, que visa efetuar Contratos de gestão entre a
TELEBRÁS e o Poder Executivo.
No entanto,
operacional depende
sistema
TELEBRÁS,
aproveitamento da
industrial e de

observe-se que a autonomização políticodo fortalecimento econômico e tecnológico do
que
pode
ser
alcançado
mediante
o
sinergia entre as dimensões operacional,
pesquisa e desenvolvimento do setor de
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telecomunicações. Ademais, no plano organizacional, ressalta-se a
necessidade de preenchimento de cargos por competência técnica e
não por mera indicação política.
5.5. Estrutura autnoma de regulamentaªo (GER)
À medida que o país avança para um sistema mais moderno e
dinâmico na área de telecomunicações, com a presença de novos
agentes e de interesses cada vez mais complexos, faz-se
necessária
a
estruturação
de
um
órgão
autônomo
para
a
regulamentação do setor. Dessa forma, seria possível separar e
demarcar nitidamente os níveis de formulação da política
setorial, de regulamentação e de execução operacional dos
serviços de telecomunicações. De certa forma, esta via vem sendo
seguida pelas telecomunicações européias. Entretanto, a transição
de uma situação de regulação implícita para outra explícita
depende da formulação de uma política global de telecomunicações,
que não se restrinja a medidas de liberalização e privatização.
Ademais, o estabelecimento de regras claras e transparentes para
definir as modalidades de exploração e da formação de tarifas se
faz cada vez mais premente à medida em que o operador público se
torne mais autônomo em relação ao governo.
Há várias experiências a serem estudadas, relativas à
criação de órgãos de regulamentação, com maior ou menor grau de
autonomia em relação ao Poder Executivo. Em todo o caso, o
organismo deveria dispor de conhecimento técnico e de poderes
suficientes para resolver as disputas entre os agentes atuantes
no setor, estabelecendo princípios regulatórios bem definidos.
Cabe aqui observar que a eventual criação desse órgão deve
ser convenientemente preparada, pois, à diferença dos Estados
Unidos, que historicamente constituíram uma sólida cultura de
regulamentação de monopólios privados na área de infra-estrutura,
o Brasil carece de experiência nesse âmbito.

6. Formaªo de Parcerias e Alianas EstratØgicas
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Setor Privado (COMP)
A impossibilidade de auto-suficiência por parte do STB, seja
em termos tecnológicos, seja quanto à possibilidade de pleno
atendimento do mercado de novos serviços de telecomunicações,
impõe a necessidade de formação de parcerias público-privadas.
Trata-se
de
iniciativas
amplamente
difundidas
no
âmbito
internacional, a partir do início da década de 80, realizadas com
capital privado de origem nacional ou internacional, que
constituem importante alternativa para a captação de novos
recursos financeiros.
A modalidade dessas parcerias pode ser de vários tipos.
Tendo em vista as atuais restrições de ordem legal, as mais
usuais são as seguintes: a) joint-business; b) joint-venture; c)
leasing e lease-back; d) planta comunitária; e) turn key com
pagamento vinculado à receita. As possibilidades de participação
dessas modalidades na expansão e modernização da planta são
apresentadas na Tabela 2.
TABELA 2
POSSIBILIDADES DE PARCERIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------"TURN KEY"
DISCRIMINAÇÃO

"LEASING"
"JOINTBUSINESS"

"JOINTVENTURE"

PLANTA

C/ PAG

E "LEASE-

COMUNI-

VINCUL.

BACK"

TÁRIA

õ RECEITA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta de

X

X

X

X

X

X

Terminais
Ampliação
de Entron-

X

camentos
Telefones

X

X

Públicos
Comunicação

X

X

X

de Dados
Rede Inte-

X

X

ligente
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RDSI

X

X

X

X

(Fx.Estr.)
Novas Pla-

X

taformas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonte: Guia do Investidor (1991).

Além dessas parcerias, é necessário uma maior aproximação do
STB com os grandes usuários, a fim de serem desenvolvidos
projetos de interesse comum.
Estes programas de ação devem ser conduzidos pelos
diferentes agentes envolvidos, conforme indicado no Quadro 1.
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QUADRO 1
TELECOMUNICAÇÕES PARA A COMPETITIVIDADE: MATRIZ DE AÇÕES ESTRATÉGICAS
PROPOSIÇÕES

TIPO

SISTEMA TELEBRAS

MINISTÉRIO DAS

OUTROS ORGÃOS

(HOLD+OPER.+CPqD)

COMUNICAÇÕES

FEDERAIS

(1)
1)

(2)

CONGRESSO

(3)

(4)

COMP

E AMPL.SERV.

- Atender indicadores

- Apoiar melhoria

de qualidade
- Pesq. novos serv.

de qualidade
- Fiscal. qualid.

- BNDES: Financ.

1.2)INCENTIVO AO

COMP

USO DE TI

(6)

- Elab. e aprov.

- Ampliar divulgação

- Apoiar e fomentar

serviços

1.3)APOIO AO

COMP

MERCOSUL

- Realizar

diretrizes

pesquisas

qualidade

informatização

aplicadas

da sociedade
uso de TI

- Instruir usuários

- BNDES: Financ.

- Idem acima

- Introd. TI

projetos vinc.

em órgãos

uso de TI

públicos

- Realizar pesquisas
- Ensino em TI

- Ampliar capac.transf.
e comut.área Mercosul

FIRME AMPLIAÇÃO DA REDE BÁSICA
COMP

- Invest. 1,5% PIB

- Estimular alcance

- BNDES: Financ.

- Idem acima

- Compat.

- Estudar Altern.

(CEPAL); Dim.cust.

da meta de 20

projetos expan-

Plano Des.

terminais baixo

term.; Meta:20 milhões

milhões

são rede básica

Est/Mun

custo

DIVERSIFICAÇÃO DOS MECANISMOS DE FINANCIAMENTO

3.1)AMPL. E DIVERS.
DAS FONTES

GER

DE

- Ampl. fonte internas

- Incentiv. TB/OP

- Estudar capt. externa

divers. fontes

FINANCIAMENTO
3.2) CONTIN. REESTR.

- BACEN:Exc.1718
e capt. externa
BNDES: Fin.STB

COMP

TARIFARIA
4)

DES

(5)

prog. melhoria

- Invest. em qualid.

3)

UNIVERSIDA-

EST/MUN

MELHORIA DA QUALIDADE E MAIOR OFERTA DE NOVOS SERVIÇOS

1.1)MELHORIA QUALID.

2)

GOVERNO

- Aval. polit. atual

- Avaliar e prop.

- Prop. nov.diretriz.

nov. diretriz.

- SEPLAN/FAZ: Avaliar
e propor diretrizes

O PODER DE COMPRA DO STB COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA INDUSTRIAL

4.1)USO ARTIC.

DO

COMP

PODER DE COMPRA

CENTRAIS TRóPICO

- Definir Pol.Ind.

diretrizes Pol.Ind.Tec.

DO STB
4.2)EXPORTAÇÃO DE

- Elab. diag. e prop.
- Impl. e fisc. exec.

COMP

- Apoiar e financiar
prog. de exportação

e Tec. de TC

- MICT:Definir
Pol.Ind. e Tec.

- Aprov.Lei Licit

- Elab. e aprov.

- Elab.Est.

Pl.Des.Setores

Pol.Ind e

Estratégicos

Tecnológ.

- BNDES:Financiar
exportação
(continua)
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(Continuação)
PROPOSIÇÕES

TIPO

ÓRGÃO DE

SINDICATOS

ASSOC. DE

CLASSE
(7)
1)

FABRICANTES

USUÁRIOS
(8)

(9)

ÓRGÃOS

INTERNACIONAIS

------------------------(10)

FINANC.(11)

FÓRUNS (12)

- Apoiar

- Acompanhar debate

MELHORIA DA QUALIDADE E MAIOR OFERTA DE NOVOS SERVIÇOS

1.1)MELHOR. QUALID.

COMP

E AMPL.SERV.

-Elaborar
sugestões

- Sugerir e

- Acompanhar

auxiliar

e fiscalizar

progr. trei-

- Atender
especi-

financ.

internacional

ficações

projetos

- Gerar propostas

namento
1.2)INCENTIVO AO

COMP

USO DE TI

específicos

-Contribuir

- Incentivar e

p/ divulgação

propor solu-

- Idem

- Idem acima

- Idem acima

- Idem acima

- I.T.U.: criar

acima

ções criati1.3)APOIO AO

COMP

vas

MERCOSUL
2)

FIRME AMPLIAÇÃO DA REDE BÁSICA
COMP

3)

- Divulgação

terminais

Bco. Mundial

baixo custo

de TC

DIVERSIFICAÇÃO DOS MECANISMOS DE FINANCIAMENTO

3.1)AMPL. E DIVERS.

GER

- sugerir

- sugerir ins-

DAS FONTES DE

instr. e

trumentos

FINANCIAMENTO

critérios

critérios de

financ.

financ.

3.2)CONTIN. REEST.

COMP

e

- sugerir

- Fin. proj.e

instr. e

compl.recursos

critérios

- Estudos (B.

de financ.

Mundial)

- Aval. pol.

TARIFÁRIA
4)

- Desenvolver

- Sug.modif.

O PODER DE COMPRA DO STB COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA INDUSTRIAL

4.1)USO ARTICULADO

COMP

-Gerar

- Contrib.p/

DO PODER DE

Subsidios

formul.Pol

COMPRA DO STB

Part.Disc

Ind. e Tec

4.2)EXPORTAÇÃO

DE

COMP

- Idem

a

merc. ext.
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PROPOSIÇÕES

TIPO

SISTEMA TELEBRAS

MINISTÉRIO DAS

OUTROS ORGÃOS

(HOLD+OPER.+CPqD)

COMUNICAÇÕES

FEDERAIS

(1)
5)

(2)

(3)

(4)

GOVERNO

UNIVERSIDA-

EST/MUN

DES

(5)

(6)

- Artic.

- Debater e

REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL

5.1)SISTEMA PLANEJ.

GER

LONGO PRAZO
5.2)DEFINIÇÃO MODELO

- Montar estrutura
planej. longo prazo

GER

- Elab. diag. e prop.

5.3)NOVA LEI DE TC

GER

- Fornecer subsidios

5.4)MAIOR AUTONOMIA

GER

DE TC

diretr. p/ modelo

- Estim. e partic
sist. planej.LP
- Definir modelo
de TC

- SEPLAN:Artic.
c/Plan.Glob.
- SEPLAN:Artic.

PARA O STB
5.5)ESTRUT. AUTON.

- Identif. missão STB
- Prop. diretrizes

GER

REGULAMENTAÇÃO

nova Lei TC
- SEPLAN:Artic.e

- Acompanhar e

Instr. Auton.

acomp. prog.

fiscalizar

- Inic.Contr.Gestão

- Estudar e propor

- Estim. criação

de autonomia
- Partic. disc.

ag.regulamentação

- Elab. proj.gerais e
específicos

- Incentiv. realiz
de parcerias

- Leg. de Apoio

- BNDES:Financ.
proj. de parc.

OBS: COMP - Ações imediatamente vinculadas a competitividade
GER

- Ações gerais no setor de telecomunicações

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

sug.medidas
- Particip.
discussão

- Elab. e Aprov.

FORMAÇÃO DE PARCERIAS E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS COM O SETOR PRIVADO
COMP

- Idem acima

- Prop. e aprov.

- Propor Contr.Gestão
modelo ag. regulam.

Pl.Est./Mun.

c/Plan.Global

- Idem a esquerda

- Elab. Proj. de Lei

6.

CONGRESSO
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(Continuação)
PROPOSIÇÕES

TIPO

ÓRGÃO DE

SINDICATOS

CLASSE
(7)
5)

FABRICANTES

USUÁRIOS
(8)

(9)

ÓRGÃOS

INTERNACIONAIS

------------------------(10)

FINANC.(11)

FÓRUNS (12)

REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL

5.1)SISTEMA PLANEJ.

GER

LONGO PRAZO
5.2)DEFINIR MODELO

GER

DE TELEC.
5.3)NOVA LEI DE TC

GER

5.4)MAIOR AUTONOMIA

GER

-Debater

Estrutura

-Particip.

- Disc. e sug.

discussão

alternativas

-Sugerir

- Idem a
Esquerda

- Idem a
esquerda
- Idem a
esquerda

- Idem a

- idem acima

esquerda
- Idem a
esquerda

- Idem a

- Examinar alt.
internacionais
- Avaliar mud.

esquerda

leg.internac.

- Acompanhar

PARA O STB
5.5)ESTRUT. AUTON.

- Part. Montag

sug.medid

Alternat.

discussão
GER

REGULAMENTAÇÃO
6.

ASSOC. DE

-Debater e
sugerir

- Idem a
esquerda

- Idem a

- Avaliar exper.

esquerda

internacional

FORMAÇÃO DE PARCERIAS E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS COM O SETOR PRIVADO
COMP

- Elaborar
proj.parc.

OBS: COMP - Ações imediatamente vinculadas a competitividade
GER

- Ações gerais no setor de telecomunicações

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

- Sugerir
proj.parc

- Examinar exp.
internacional
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4. INDICADORES

Os indicadores referentes aos serviços de telecomunicações
devem avaliar tanto a qualidade dos serviços oferecidos como
também a penetração da rede e a eficiência do sistema. Além
disso, devem ser construídos indicadores relativos à eficácia
localizada
do
sistema,
indicando
eventuais
situações
emergenciais, como, por exemplo, a existência de contratos de
autofinanciamento não atendidos no prazo.
Indicadores da Qualidade
No tocante à avaliação da qualidade do serviço, os
indicadores atualmente utilizados pela TELEBRÁS são bastante
adequados. Este órgão emprega oito indicadores de modo a poder
auferir o conceito de qualidade do ponto de vista do usuário. São
eles:
- Taxa de Reclamação por 100 Contas (código TB: C1);
- Taxa de Solicitação de Conserto por 100 Acessos (código TB:
R1);
- Taxa de Atendimento de Reparação (código TB: R2);
- Taxa de Solicitação de Conserto Repetidos em 30 dias (código
TB: R3);
- Taxa de Atendimento de Solicitação de Serviço (código TB: S1)
- Taxa de Obtenção do Tom de Discar (código TB: T1);
- Taxa de Atendimento dos Serviços Especiais (código TB: T3)
- Taxa de Chamadas Completadas - DDD Terminado (código TB: T6);
- Desempenho do Serviço Telefônico - DST (média ponderada dos
oito indicadores acima).
Indicadores Gerais
Além dos indicadores acima, é necessário trabalhar com
outros índices para apurar de forma sistemática as seguintes
questões: densidade da rede telefônica (ao nível de país,
regiões, cidades e grupos de bairros), produtividade da força de
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trabalho empregada, contratos de financiamento não atendidos no
prazo e taxa de congestionamento. Embora este último índice seja
um dos componentes do indicador Taxa de Chamadas Completadas DDD Terminado
acima relacionado, é conveniente destacá-lo de
forma isolada para que se possa acompanhar diretamente um dos
principais estrangulamentos da rede básica, principalmente em
alguns grandes centros urbanos.
Estes índices mais gerais são os seguintes:
-

Relação do Nº de Empregados por 1000 Terminais;
Planos de Expansão (PEX) Não Atendidos no Prazo;
Taxa de Congestionamento (CO) - DDD Terminado;
Densidade Telefônica - nº de terminais/ 100 habitantes.

A tabela a seguir apresenta a evolução dos indicadores
específicos e gerais no decorrer do período 1987/92, além do
objetivo da Telebrás para alguns desses índices.
TABELA 3
INDICADORES DO SISTEMA TELEBRÁS
1987-1992
----------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES

1987

1988

1989

1990

1991

1992

OBJET.
TELEBR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES DE QUALIDADE
Taxa de Recl.p/ 100 Contas

0,5

0,6
Taxa de Solic. Cons. p/ 100/ac.

3,4

4,0
Taxa Atend. Reparação

91,1

95,0
Taxa Solic. Cons. Rep. 30 dias

16,8

15,0
Taxa de Atend. Solic. Serv.

83,4

95,0
Taxa de Obt. Tom de Discar

88,4

87,2

84,0

88,3

90,6

94,1

74,7

76,2

80,8

83,9

83,7

91,4

98,0
Taxa de Atend. Serv. Esp.
90,0
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Taxa de Cham. DDD Termin.

43,1

41,8

38,6

41,0

43,1

47,5

13,9

13,4

20,2

31,2

39,8

69,0

11,1

10,0

9,1

8,4

31,1

25,1

21,5

13,7

58,0
Desempenho Serv. Telefônico (1)
INDICADORES GERAIS
Rel. Empr./1000 Terminais (2)
PEX Não Atendidos no Prazo
Taxa de Congestionamento DDD

24,8

26,7

6,0
Densidade Telefônica

7,1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Após 1991, somente STB.
(2) Em dezembro do ano.
Fonte: Telebrás (1991) e Relatórios de Diretoria da TELEBRÁS.
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ANEXO 1 - SISTEMA TELEBR`S: PRINCIPAIS DADOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANO

TERM.

ACRÉSCIMO DE

TELEL.

INSTAL.
(106)

TERMINAIS
(103)

PÚBL.
(103)

EMPREGADOS

EMPR./
1000T

(103)

(Emp)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------1972

1.4

--

10.3

--

--

1973

1.6

184

13.5

57.0

35.0

1974

1.9

312

13.7

65.9

34.0

1975

2.2

294

18.3

70.0

31.0

1976

2.9

708

24.0

79.7

27.0

1977

3.7

724

28.9

81.5

22.0

1978

4.2

589

36.4

86.8

21.0

1979

4.7

453

42.7

88.7

19.0

1980

5.1

405

49.8

90.6

18.0

1981

5.4

292

56.0

91.9

17.0

1982

5.8

393

63.9

93.6

16.0

1983

6.2

422

71.2

94.7

15.0

1984

6.7

474

87.3

96.5

14.0

1985

7.0

294

98.5

97.7

14.0

1986

7.3

346

141.3

97.1

13.0

1987

7.7

407

172.3

98.8

13.0

1988

8.2

514

200.4

98.0

11.9

1989

8.8

611

220.7

98.3

11.1

1990

9.3

459

227.0

93.1

10.0

1991

9.8

450

236.4

89.1

9.1

1992

10.6

850

259.6

89.4

8.4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANO

TRÁFEGO
----------------------------------------------LOCAL

INTERURBANO

INTERNACIONAL

(PULSOS)
(109)

(CHAMADAS)
(106)

(CHAMADAS)
(106)

RECEITA

TAXA

BRUTA

REM.

OPERAC.

INV.

(US$)
(109)

(TRI)
( % )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------1972

2.8

124

0.5

--

1973

3.1

147

0.8

0.5

--

1974

4.1

177

1.0

0.6

4.5

1975

4.5

248

1.3

0.8

8.8

1976

5.6

285

1.8

1.0

8.2

1977

7.7

351

2.4

1.3

11.0

1978

10.5

400

3.2

1.8

7.1

1979

12.7

482

4.5

2.1

6.5

1980

15.3

584

5.6

2.0

8.9

1981

17.9

659

6.3

2.5

8.9

1982

20.1

781

6.9

2.8

7.7

1983

22.6

868

7.5

2.1

6.7

1984

24.9

991

8.2

2.1

6.7

1985

28.1

1.206

10.4

2.4

5.3

1986

30.7

1.507

13.1

2.5

4.0

1987

32.8

1.676

15.8

3.1

3.4

1988

35.1

1.851

19.9

4.1

5.6

1989

39.1

2.209

27.7

5.2

1.0
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1990

42.0

2.499

35.5

5.5

9.7

1991

46.6

2.949

37.4

4.2

-3.4

1992

49.9

3.136

5.4

-1.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonte: TELEBRÁS (1991) e Relatórios de Diretoria da TELEBRÁS.
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RELA˙ˆO DE SIGLAS

EBT - EMBRATEL
PTT - Post, Telegraph and Telephony
(Ministérios
Europeus)
STB - Sistema Brasileiro de Telecomunicações
TB - Holding TELEBRAS
TC - Telecomunicações
TI - Tecnologias da Informação
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