
Vinte anos de Anatel 

Celebramos não apenas o vigésimo aniversário de uma das onze agências 
reguladoras federais, mas também o sucesso de um modelo que trouxe benefícios 
aos cidadãos e desenvolvimento ao nosso País. Sem a reforma do setor, iniciada 
com a Emenda Constitucional número 8, de 1995, com a Lei Geral de 
Telecomunicações, de 1997, que permitiu a desestatização do setor, em 1998, 
não teríamos evoluído tanto em um intervalo de tempo relativamente curto. 

Esse modelo, baseado na liberdade de iniciativa de agentes privados e na 
saudável competição entre eles, foi inaugurado no primeiro mandato do presidente 
Fernando Henrique Cardoso, e se mostrou eficaz e eficiente. Não somente para 
universalizar o serviço de telefonia fixa, como, também, para atrair investimentos 
essenciais à popularização do serviço móvel e a introdução da internet no País. 

O ambiente atual é muito diferente daquele de vinte anos passados. Os números 
de hoje deixariam contentes dois homens públicos visionários da modernização de 
nossas telecomunicações: Sérgio Motta, Ministro das Comunicações, e Luís 
Eduardo Magalhães, Deputado Federal, que nos deixaram em 1998 sem ter a 
oportunidade de ver, em pleno funcionamento, o modelo para o qual contribuíram. 
Outros parlamentares também se dedicaram à reforma do setor. Como foram 
muitos deixo de pronuncia-los para não incorrer no erro da omissão com algum 
deles. 

Dentre os técnicos envolvidos na reforma, não posso deixar de mencionar o Engº 
Renato Guerreiro que, também, muito contribuiu para o modelo e na criação da 
Anatel, tendo sido seu primeiro Presidente e que nos deixou em 2011. 

Com o talento e a dedicação de figuras públicas tão ilustres, foi construído o 
arcabouço jurídico que conferiu estabilidade, segurança e previsibilidade 
necessárias para que investidores fossem atraídos na expansão da infraestrutura 
de telecomunicações. Foi essa confiança no Brasil que permitiu a ampliação da 
cobertura e a oferta diversificada de serviços ao longo desses vinte anos. 

Neste contexto, nasceu a Anatel, que teve servidores provenientes do Ministério 
das Comunicações e empregados do Sistema Telebrás como reguladores 
pioneiros. Em meio a uma verdadeira revolução conceitual, essas pessoas foram 
implementando a regulação necessária, que exigia, a todo instante, ajustes finos 
entre meios e fins, entre incentivos e cobranças, para a correta implantação das 
políticas públicas. 

Regulando, outorgando e fiscalizando, a Anatel foi estabelecendo um conjunto de 
princípios e diretrizes que a alçaram à categoria de agência-modelo para o Brasil e 
para outros países. Tudo em função da transparência de seus atos decisórios; a 
preocupação permanente com a defesa dos direitos do consumidor; o trabalho 
constante para permitir a ampla competição em nosso mercado. 

E assim já se passaram vinte anos. Olhar para frente e se antecipar às demandas 



da sociedade faz parte de nosso dia a dia. 

Finalizando, peço a Deus que faça com que em nossas ações na Anatel, todos 
nós procuremos mais compreender do que ser compreendidos. 

Muito obrigado, 

Juarez Quadros 
Presidente da Anatel 


