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Cerimônia de assinatura do contrato entre UIT e Advisia para lançamento do  

projeto de modelo de custos (25/08/2011) 

 

Discurso do Senhor Presidente da Anatel 

 

Senhor Brahima Sanou, 

Senhor Héctor Huerta, 

Senhoras e Senhores servidores da Anatel,  

Boa tarde, 

 

Estamos reunidos aqui hoje não apenas para cumprir um rito contratual, mas 

também para celebrar uma conquista para a Agência e, consequentemente, 

para a regulação do setor de telecomunicações. Este contrato firmado entre a 

Anatel, a União Internacional de Telecomunicações (UIT) e a consultoria 

ADVISIA, que visa a modelagem de custos, constitui importante momento para 

as telecomunicações no Brasil. 

 

É uma satisfação firmar esse compromisso na presença do Senhor Brahima 

Sanou, Diretor do BDT (Bureau de Desenvolvimento das Telecomunicações da 

UIT), e do Senhor Héctor Huerta, o novo Diretor Regional da UIT para a região 

da América Latina e Caribe. Recentemente eleito para o cargo, o Senhor Sanou 

já vem demonstrando, apesar de passados poucos meses do início de seu 

mandato, disposição para imprimir novos e arrojados rumos ao BDT. O Senhor 

Huerta chegou ao país para ocupar essa função há apenas duas semanas. Estou 

certo de que se sentirá acolhido no Brasil e em especial aqui na Anatel. 

Contará, para isso, com o apoio administrativo e a expertise da Agência e de 

seus servidores – como, aliás, tem sido a tradição desta Casa. 
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Aproveitaria para reafirmar que o Brasil seguirá decididamente disposto a 

trabalhar com os Estados membros da UIT e com seu Secretariado, com o 

objetivo de garantir a eficiência, a racionalidade e a sustentabilidade para as 

atividades desse importante organismo, em especial aquelas relacionadas ao 

tema desenvolvimento a quem o Governo brasileiro e a Anatel, em particular, 

tanto apreciam e a ele devotam esforços incansáveis.  

 

Relembraria aos presentes – e aos servidores que nos assistem nos escritórios 

regionais e unidades operacionais das 27 unidades da Federação – que a UIT 

cumpre papel relevante na definição das politicas internacionais do setor de 

telecomunicações, em especial no que diz respeito à harmonização e 

coordenação global do espectro de radiofrequência e das órbitas, na busca de 

padrões interoperáveis e internacionalmente reconhecidos e ainda no auxílio 

aos Estados membros na busca de seus programas de desenvolvimento das 

telecomunicações.  

 

Permita-me registrar, prezado Diretor, que a cooperação entre o Governo 

brasileiro e a UIT vem de longíssima data, dos primórdios da criação da própria 

UIT. O Escritório da UIT para a América Latina e Caribe instalou-se no Brasil há 

quase duas décadas, mais precisamente em 1992 e foi acolhido neste prédio 

desde a criação da Anatel, em 1997. Diversos projetos entre o Brasil e a UIT 

têm sido desde então executados de forma exitosa e estou certo de que outros 

virão. 
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A importância do Escritório não se circunscreve às atividades relacionadas ao 

Brasil, obviamente. Os seminários, cursos, projetos, consultorias e conferências 

regionais promovidos pelo Escritório para toda a Região têm sido 

fundamentais para ampliar o campo de conhecimento de agentes públicos, 

operadoras e indústria de telecomunicações de nossos países. Estou certo de 

que sob sua liderança, Brahima, e sob as mãos jovens, entusiastas e 

competentes do Senhor Héctor Huerta e sua equipe muito mais será realizado 

para o benefício de todos os membros da UIT nas Américas e Caribe. 

 

Como sabem, o Brasil apoia o fortalecimento e a otimização da presença 

regional da UIT e seguirá propondo novos métodos de trabalho e iniciativas 

que visem à eficiência da alocação de recursos financeiros e humanos, além da 

descentralização administrativa. Esperamos que o Secretariado e os Estados 

membros da UIT entendam que tais demandas são urgentes. 

 

Gostaria de mencionar também o alto significado do contrato que ora 

assinamos para a Anatel, para o mercado e para os usuários dos serviços de 

telecomunicações no Brasil.  

 

São diversos os instrumentos legais e administrativos nacionais que 

estabelecem que as tarifas e preços de interconexão e de elementos de rede 

do STFC dar-se-iam por meio da adoção do modelo de custo. Citaria como 

exemplo o Decreto 4.733, de junho de 2003, e os contratos de concessão. 

 

Outro marco importante nesse processo foi a Resolução 396, de março de 

2005, que aprovou o Regulamento de Separação e Alocação de Contas, 

documento que define as diretrizes para apresentação e estruturação das 
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informações necessárias à atividade de fixação das tarifas e à obtenção de 

valores de referência para preços orientados a custos. E por fim, o Plano Geral 

de Atualização da Regulamentação de 2008, que estabeleceu a implementação 

otimizada do modelo de custos como meta de curto prazo.  

 

A modelagem de custos das prestadoras trará inegáveis vantagens para a 

atividade regulatória, seja na apuração dos valores de referência do VU-M e 

EILD, seja na fixação das tarifas de uso de rede do STFC, seja ainda nas análises 

e acompanhamento eficaz do Plano Geral de Metas de Competição, o PGMC. 

Ao cabo, teremos informações mais acuradas de preços e tarifas, para que a 

tomada de decisão da Agência de modo a beneficiar toda a cadeia de valor do 

sistema de telecomunicações, mas sobretudo o consumidor brasileiro. 

 

A mensuração de custos é sempre um desafio para a atividade do regulador, 

pois seus resultados podem ser observados por diferentes visões e interesses 

conflitantes. Sob o ponto de vista regulatório, preço de interconexão muito 

baixo, por exemplo, pode incentivar a entrada de concorrentes ineficientes no 

mercado, outros podem simplesmente procurar oportunidades de lucro 

através da compra de serviços a preços baixos e revendê-los ao invés de 

desenvolver novas ofertas ou produtos inovadores. Além disso, operadores 

históricos podem não ter interesse em investir na rede, acarretando o declínio 

na qualidade dos serviços. Por outro lado, se o preço for excessivamente alto, 

dificulta-se a entrada de novos concorrentes, o que pode gerar, como 

sabemos, concentração de tráfego em determinadas redes e elevação dos 

valores ao usuário.  

 



5 
 

Esse trabalho é, portanto, de grande envergadura e alta complexidade, fato 

que demandará um corpo técnico com habilidades reconhecidas 

especialmente nas áreas de contabilidade, auditoria e engenharia e 

suficientemente dedicado às atividades do projeto para o efetivo e eficaz 

acompanhamento da entrega dos produtos da consultoria.  

 

Importa ainda ressaltar que os resultados do trabalho realizado pela 

consultoria considerarão a transferência de grande parte do conhecimento 

para a Agência.  

 

A construção de modelos de custos não soluciona todos os problemas e 

desafios do setor de telecomunicações no Brasil. Contudo, é importante 

ferramenta que auxiliará a Agência na tarefa essencial de adotar as decisões 

adequadas que conduzam o setor de telecomunicações a cumprir seus  

objetivos fundamentais. 

 

Por fim, não posso encerrar minhas palavras sem antes ressaltar que este 

projeto situa-se entre as prioridades pelas quais a minha gestão se empenhou 

ao longo desses quatro anos, juntamente com a implantação da Portabilidade, 

a aprovação do regulamento de MVNO, a retomada das outorgas de TV por 

Assinatura e o Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), somente para 

citar alguns exemplos que me ocorrem de imediato. 

 

São projetos há muito acalentados pela Agência e exigidos pelos imperativos 

do avanço das telecomunicações brasileiras e que finalmente vislumbramos se 

concretizarem em um horizonte muito próximo. Por essas razões é que hoje o 

Brasil chega aos 220 milhões de acessos móveis e 62 milhões de acessos fixos 
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disponíveis. São razões das quais nos orgulhamos e que nos motivam a 

continuar trabalhando. 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado. 

 


