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1) INTRODUÇÃO 

Como é sabido o setor de telecomunicações apresenta uma dinâmica peculiar, com 

mudanças tecnológicas constantes que exigem dos agentes uma atuação intensa. 

Por conta disso, cabe ao regulador a realização de ações que tenham a eficácia suficiente 

para produzir os efeitos em momento pertinente em relação à necessidade de intervenção. 

Em 2008, por meio do Plano Geral de Atualização da Regulamentação das 

Telecomunicações no Brasil – PGR, aprovado pela Resolução nº 516, de 30 de outubro de 2008, 

a Anatel definiu na ação nº V.6 pela elaboração do Plano Geral de Metas de Competição – 

PGMC. Este plano, também citado em outros instrumentos normativos, deve objetivar o 

incentivo e promoção da competição entre Grupos de prestadoras de serviço de telecomunicações 

de interesse coletivo com a adoção de medidas que visam assegurar o direito de escolha dos 

usuários por meio da diversificação das ofertas e fomento ao investimento setorial, nesse 

ambiente de constantes transformações. 

Para desenvolver este Plano, foi criado um Grupo de Trabalho no âmbito da Anatel, 

envolvendo todas as Superintendências de Serviço e coordenado pela Superintente Executiva. 

A partir das discussões realizadas, verificou-se a necessidade de um estudo aprofundado 

de cada mercado relevante identificado, de modo a reportar quais seriam os grupos detentores de 

PMS em cada  um desses mercados, bem como apontar a necessidade de adoção de Medidas 

Regulatórias Assimétricas nos termos da proposta de PGMC. 

Assim, esse documento trata da análise dos mercados relevantes identificados pelo Grupo 

de Trabalho do PGMC. O objetivo da análise aqui apresentada é a de identificar e caracterizar os 

mercados relevantes previstos no PGMC, tanto na sua dimensão produto, quanto na sua dimensão 

geográfica e identificar os Grupos detentores de Poder de Mercado Significativo (PMS). 

Para alcançar tal objetivo foram observadas as “Diretrizes metodológicas para 

identificação dos Grupos com PMS nos Mercados Relevantes considerados no PGMC”, anexas 

ao Plano Geral de Metas de Competição. 
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O presente documento está dividido em nove capítulos, sendo o primeiro dedicado à 

identificação dos mercados relevantes considerados no PGMC, e os capítulos subsequentes são 

destinado à análise de cada mercado relevante, onde em cada capítulo serão abordados os 

seguintes pontos: 

• Da dimensão produto 

• Da dimensão geográfica 

• Dos players atuantes 

• Players com PMS 

• Tamanho do mercado monitorado 

• Evolução do mercado  

• Perspectivas futuras para o mercado 
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2) IDENTIFICAÇÃO DOS MERCADOS RELEVANTES 

Conforme previsto no Plano Geral de Metas de Competição, a identificação dos mercados 

considerados como relevantes para o estabelecimento de assimetrias regulatórias pró-competição 

ex ante deverá considerar principalmente a existência de falhas de mercado, a ausência de 

perspectivas de competição de longo prazo, e a possibilidade de exercício de poder de mercado. 

Nesse sentido, é necessário particionar o mercado de telecomunicações, em sentido 

amplo, em mercados menores, de forma a avaliar essa interdependência e a presença de falhas 

passíveis de correção por meio da regulação ex ante. 

A primeira, e mais natural, partição do mercado de telecomunicações que iremos fazer é a 

divisão entre mercado de atacado (insumos) e mercado de varejo (produtos finais). 

 

Mercado de Telecomunicações 

Varejo Atacado 

 

Figura 1: Divisão inicial dos Mercados Relevantes do Setor de Telecomunicações. 

No mercado de atacado consideramos que há oferta e demanda por insumos necessários à 

prestação de serviços de telecomunicações; entretanto, consideraremos apenas os insumos 

relativos aos elementos de redes de telecomunicações e às suas infraestruturas de suporte. Os 

mercados de outros insumos utilizados na oferta de serviços de telecomunicações aos 
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consumidores finais não serão considerados como relevantes no âmbito do PGMC, tendo em 

vista que sua regulamentação não está entre as competências da Anatel. 

Já nos mercados de varejo, consideraremos a oferta e demanda por serviços de 

telecomunicações, tanto no regime público, quanto no regime privado. No que diz respeito aos 

serviços de telecomunicações ofertados nos mercados de varejo, consideraremos como relevantes 

no âmbito do PGMC apenas aqueles de interesse coletivo. 

Observando o mercado de atacado, entendido como a oferta e demanda por elementos de 

redes de telecomunicações e suas infraestruturas de suporte, podemos particionar esse mercado 

em três grandes conjuntos, quais sejam, o mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte, o 

mercado de infraestrutura de acesso e o mercado de oferta de interconexão. Vale destacar que o 

termo “infraestrutura” é utilizado em sentido amplo, considerando tantos os elementos de rede 

quanto as infraestruturas de suporte às redes de telecomunicações. 

 Mercado de Telecomunicações 

Varejo Atacado Transporte 

Interconexão 

Acesso 

 

Figura 2: Mercados de Atacado. 

Essa partição baseia-se no fato de não haver substitutabilidade entre esses três tipos de 

infraestruturas, uma vez que representam diferentes camadas das redes de telecomunicações. 

Sob essa partição consideramos o mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte como 

a oferta e demanda por segmentos de trânsito, caracterizados pelo fornecimento de capacidade de 
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transmissão simétrica entre dois pontos de agregação de tráfego, geralmente entre: duas centrais 

locais; central local e central remota; controladora e estação radio base; ou roteadores de alta 

capacidade.  

Observando o mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte, as análises indicam que 

existe neste mercado uma subdivisão entre oferta de Infraestrutura e Redes de Transporte entre 

curtas distâncias e entre longas distâncias. Tendo em vista que substitutabilidade entre esses dois 

produtos não se dá nas duas direções, decidiu-se por criar essa subdivisão do mercado de 

Infraestrutura e Redes de Transporte, qual seja, a divisão entre Infraestrutura e Redes de 

Transporte local e Infraestrutura e Redes de Transporte de longa distância. 

No que diz respeito à infraestrutura de acesso, esta é considerada como os segmentos 

terminais que fornecem capacidade de transmissão desde um ponto terminal da rede situado no 

lado do cliente até um ponto de agregação apropriado. Neste mercado observamos que a 

infraestrutura de acesso se divide em duas categorias, em função das taxas de transmissão 

possíveis de serem alcançadas nessas redes. 

Essa separação se fundamenta na inexistência de substitutabilidade entre esses dois 

produtos nas duas direções. Ainda, com base nesse mesmo argumento, dividimos o mercado de 

infraestrutura de acesso em redes fixas em função das taxas de transmissão dessas redes. 

O mercado infraestrutura de acesso em rede móvel não será particionado em função das 

taxas de transmissão das redes porque regulamentarmente os serviços de telecomunicações em 

redes móveis não são orientados à taxa de transmissão, de maneira que essa partição desse 

mercado relevante de atacado não estaria aderente à realidade regulatória e de mercado. 

Logo, considerou-se adequado dividir o mercado de infraestrutura de acesso em quatro 

mercados distintos, quais sejam, infraestrutura de acesso em comunicação de dados fixa e móvel 

(banda larga fixa e móvel) e infraestrutura de acesso em voz (banda estreita fixa e móvel).  

Por outro lado, no que diz respeito ao mercado de infraestrutura de acesso em banda 

estreita fixa, optou-se por não caracterizar esse como um mercado relevante no âmbito do 
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PGMC, tendo em vista ser esse um mercado em decadência, não sendo adequada a imposição de 

assimetrias regulatórias ex ante. 

 Mercado de Telecomunicações 

Varejo Atacado Transp. 
LD 

Transp.  
local 

Acesso fixo 
 Banda larga 

Acesso fixo 
 Banda estreita 

Acesso móvel 
  

Interconexão  
 móvel 

Interconexão  
 fixa 

Mercado não considerado como relevante  

Figura 3: Subdivisão dos Mercados de Atacado. 

 

Assim, o mercado relevante de infraestrutura e redes para acesso de comunicação de 

dados em rede fixa é entendido como a oferta de exploração industrial de redes e de infraestrutura 

para suporte do STFC na Modalidade Local, do SCM e dos Serviços de TV por Assinatura.  

Já o mercado relevante de infraestrutura e redes para acesso de voz em rede móvel é 

entendido como a oferta em atacado de infraestrutura de acesso em rede móvel, que é constituída 

pela RAN (Radio Access Network), que inclui, conforme o tipo de tecnologia empregada, 

Estações Radio Base (ERB), controladores, roteadores e adaptadores de rede, e a respectiva 

infraestrutura de acesso e controle a essas estações. 

O mercado de interconexão, por sua vez, é entendido como o mercado de oferta de 

elementos de rede fixa necessários à interconexão para a terminação de chamadas telefônicas, de 

modo que os usuários de serviços de uma das redes possam se comunicar com usuários de 

serviços de outra rede. A separação mais natural a ser feita nesse mercado diz respeito à divisão 
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do mercado em função da mobilidade. Dessa forma, esse mercado é dividido em dois mercados 

relevantes, o de interconexão em redes móveis e o de interconexão em redes fixas. 

No que diz respeito ao mercado de varejo, esse foi dividido em função dos serviços de 

telecomunicações ofertados aos consumidores finais. Assim, considerou-se o mercado de ofertas 

de serviços de acesso em redes fixas, em redes móveis e de oferta de TV por assinatura. Ainda, os 

mercados de acesso em redes fixas e redes móveis foram subdivididos em função da capacidade 

de transmissão desses serviços de acesso. 

Assim, o mercado de varejo foi dividido em cinco mercados, quais sejam, o mercado de 

oferta de serviços de acesso em redes fixas em velocidades superiores a 64Kbps e em velocidades 

menores que 64Kbps (originação de chamadas); acesso em redes móveis em velocidades 

superiores a 64Kbps e em velocidades menores que 64Kbps (originação de chamadas); e oferta 

de TV por assinatura. 

 Mercado de Telecomunicações 

Varejo Atacado Transp. 
LD 

Transp.  
local 

Acesso fixo 
 Banda larga 

Acesso fixo 
 Banda estreita 

Acesso móvel 
  

Interconexão  
 móvel 

Interconexão  
 fixa 

Mercado não considerado como relevante 

Serviços fixos  
até 64Kbps 

Serviços fixos  
> 64Kbps 

Serviços móveis 
até 64Kbps 

Serviços móveis 
> 64Kbps 

TV por 
assinatura 

 

Figura 4: Subdivisão dos Mercados de Varejo. 

Vale destacar que os mercados de acesso em redes móveis em velocidades superiores a 

64Kbps e em velocidades menores que 64Kbps (originação de chamadas) não foram 

considerados como relevantes no âmbito do PGMC. Isso se justifica em função de que o risco de 

exercício de poder de mercado nesses mercados pode ser mitigado por meio de regulação ex ante 
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em mercados de atacado relacionados. Além disso, conforme se ressaltou anteriormente, o 

mercado de acesso em redes móveis em velocidades acima de 64Kbps é um mercado recente, de 

forma que não é possível fazer uma análise adequada da necessidade de medidas regulatórias ex 

ante. 

 Mercado de Telecomunicações 

Varejo Atacado Transp. 
LD 

Transp.  
local 

Acesso fixo 
 Banda larga 

Acesso fixo 
 Banda estreita 

Acesso móvel 
  

Interconexão  
 móvel 

Interconexão  
 fixa 

Mercado não considerado como relevante 

Serviços fixos  
até 64Kbps 

Serviços fixos  
> 64Kbps 

Serviços móveis 
até 64Kbps 

Serviços móveis 
> 64Kbps 

TV por 
assinatura 

 

Figura 5: Mercados Relevantes do Setor de Telecomunicações. 

 

3) MERCADO RELEVANTE DA OFERTA DE TV POR ASSINATURA 

3.1) DA DIMENSÃO PRODUTO 

Para a definição do mercado relevante de produto aqui denominado de Oferta de TV por 

Assinatura, inicialmente buscou-se definições constantes da legislação e da regulamentação. 

O art. 4.º do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução 

n.º 73, de 25 de novembro de 1998, e alterado pelas Resoluções n.º 234, de 6 de setembro de 

2000, e n.º 343, de 17 de julho de 2003, traz a seguinte definição “O Serviço de Comunicação 

Eletrônica de Massa é o serviço de telecomunicações prestado no regime privado, de interesse 

coletivo, destinado a difusão unidirecional ou comunicação assimétrica, entre o prestador e os 

usuários em sua área de serviço, de sinais de telecomunicações, para serem recebidos livremente 

pelo público em geral ou por assinantes”. 
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Já o Regulamento para uso de redes de Serviços de Comunicação de Massa por 

Assinatura para provimento de Serviços de Valor Adicionado, aprovado pela Resolução n.º 190, 

de 29 de novembro de 1999, foi além, dispondo que “são Serviços de Comunicação de Massa 

com acesso por assinatura, prestados no âmbito de interesse coletivo, nos termos do Regulamento 

dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998, 

e do Ato nº 3.807, de 23 de junho de 1999, compreendendo o Serviço de TV a Cabo, o Serviço de 

Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), o Serviço de Distribuição de Sinais de 

Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) e outros que vierem a ser criados pela 

Agência”. 

Também a Medida Provisória n.º 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que criou a Agência 

Nacional do Cinema, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 10.454, de 13 de maio de 2002 

(Dispõe sobre remissão da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica) 

trata de “empresas prestadoras de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura”, 

conforme seu art. 31. 

Nesse contexto, do ponto de vista da análise concorrencial, o mercado relevante de Oferta 

de TV por Assinatura inclui, consoante dantes consignado, três modalidades de serviços, a 

saber: o Serviço de TV a Cabo, o Serviço MMDS e o Serviço DTH. 

Embora haja diferenças entre as tecnologias empregadas nos meios para a distribuição de 

canais de programação pelos Serviços de TV a Cabo, MMDS e DTH, pode-se afirmar que, da 

perspectiva da demanda, o usuário percebe os três serviços como equivalentes, tomando-os 

como substitutos próximos. Os três serviços têm como características, entre outras, a oferta de 

canais de programação que contempla um amplo número de canais de conteúdo variável, a não 

disponibilidade gratuita e a comercialização de pacotes de canais de programação por meio de 

assinaturas mensais. 

Quanto aos valores cobrados aos assinantes, tanto no que se refere à adesão quanto à 

mensalidade, nota-se que têm convergido nos últimos anos, não configurando, portanto, para 

efeitos da análise concorrencial, uma diferenciação dos produtos/serviços ofertados pelas 

Prestadoras de TV por Assinatura nas modalidades de Serviço de TV a Cabo, MMDS e DTH. 
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Forçoso ainda ponderar quanto à distinção entre os serviços incluídos nessa definição de 

mercado relevante de Oferta de TV por Assinatura e o Serviço de Radiodifusão de Sons e 

Imagens, popularmente denominado TV aberta. 

Por um lado, do ponto de vista da demanda (consumidor), não se pode afirmar que os 

serviços ofertados no mercado de Oferta de TV por assinatura e no de TV aberta sejam 

intercambiáveis. Não se confundem, pois há diferenciação, por exemplo, no conteúdo da 

programação e na qualidade da imagem recebida. Ademais, e decerto mais importante, existe 

cobrança pelos Serviços de TV por assinatura, enquanto o ofertado por concessionárias do 

Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens é de livre recepção. 

Portanto, aplicando-se o teste do “monopolista hipotético” conforme descrito no Guia 

SEAE/SDE, percebe-se que, na eventualidade de uma pequena, porém significativa e não 

transitória elevação do valor cobrado por uma determinada Prestadora de TV por Assinatura, 

seria impróprio considerar que assinantes substituiriam esse serviço pela TV aberta e que a 

elevação dos valores não seria lucrativa para a Prestadora de TV por Assinatura. 

Com efeito, não há que se falar em substituição ou escolha por parte do consumidor entre 

os serviços, uma vez que o serviço prestado pelas concessionárias do Serviço de Radiodifusão de 

Sons e Imagens independe da assinatura de um contrato e é disponibilizado gratuitamente. 

Ademais, o fato de contratar os serviços da Prestadora de TV por Assinatura não lhe exclui 

acesso à TV aberta. 

Também pelo lado da oferta, percebe-se a impossibilidade de inclusão da TV aberta e da 

TV por Assinatura como substitutos. De fato, dadas as configurações técnicas da TV por 

Assinatura, está ausente o principal elemento que caracterizaria um novo ofertante de curto prazo, 

qual seja, a possibilidade de adaptar seu negócio a custo relativamente baixo e em um curto 

espaço de tempo (inferior a um ano), a fim de concorrer nesse mercado, em resposta a um 

“pequeno porém significativo e não transitório aumento” dos preços. 

Assim, cumpre esclarecer que o direito de exploração de TV por Assinatura é conferido 

pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em razão da tecnologia adotada 

(plataforma) e para uma determinada Área de Prestação do Serviço (APS). 
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No que se refere aos Serviços de TV a Cabo e MMDS, o direito é conferido nas 

modalidades de concessão e autorização, respectivamente, para exploração dos Serviços em 

Áreas que incluem um ou mais Municípios adjacentes. 

O Brasil tem 5.564 (cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro) Municípios e o Serviço de 

TV a Cabo e/ou pelo Serviço MMDS está presente basicamente nos maiores deles.1 Conforme o 

Panorama de Serviços da Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa,2 atualizado 

até dezembro de 2009, existem, em operação, 240 (duzentas e quarenta) concessões do Serviço 

de TV a Cabo e 78 (setenta e oito) autorizações do Serviço MMDS. Além disso, 22 (vinte e duas) 

concessões do Serviço de TV a Cabo e 3 (três) autorizações do Serviço MMDS estão em fase de 

instalação. 

Isso corresponde a 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) Municípios atendidos, que 

perfazem 276 (duzentas e setenta e seis) APSs, o que corresponde a 8,4% (oito vírgula quatro por 

cento) do total de Municípios brasileiros, a 51,9% (cinqüenta e um vírgula nove por cento) da 

população brasileira e a 53,7% (cinqüenta e três vírgula sete por cento) dos domicílios urbanos.3 

Quanto ao Serviço DTH, deve-se primeiramente observar que a autorização/permissão 

para exploração desse serviço é, em regra, em âmbito nacional, o que possibilita, ao menos em 

tese, que o serviço seja ofertado e esteja disponível em todos os Municípios brasileiros. Assim, 

existem hoje, conforme o referido Panorama de Serviços, 9 (nove) prestadoras de Serviço DTH 

em operação e 4 (quatro) em fase de instalação. Porém, em decorrência do tipo de programação 

                                                   
1 Informações segundo o censo do IBGE de 2000, disponível na Internet em: <http://www.ibge.gov.br>. 
 

2 Disponível na internet em: <http://www.anatel.gov.br/>. 
 

3 Sobre a abrangência das APS’s cumpre esclarecer que, em razão da tecnologia de distribuição adotada, as APS’s 

para o Serviço de TV a Cabo diferem das atribuídas ao Serviço MMDS, ou seja, os Municípios englobados em uma 

APS do Serviço de TV a Cabo não são necessariamente os mesmos que constam de uma APS do Serviço MMDS. 

Apenas para exemplificar, a APS de São Paulo para o Serviço de TV a Cabo engloba apenas o Município de São 

Paulo, SP; já a APS de São Paulo para o Serviço MMDS envolve a capital paulista e mais 24 (vinte e quatro) 

Municípios adjacentes. 
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oferecida, apenas algumas delas, tais como a SKY Brasil, a DTHi – Astralsat, a A.Telecom, a 

Embratel TV SAT, a TNL PCS S.A. e a Nossa TV (Rádio e Televisão Modelo Paulista Ltda) 

competem na prestação desse serviço, haja vista que as demais possuem programação de 

interesse específico para determinados setores como, por exemplo, cursos profissionalizantes e 

segmentos empresariais. Além disso, destaque-se que a Tectelcom Técnica em Telecomunicações 

Ltda., apesar de ainda ser detentora da permissão para exploração do Serviço DTH, suspendeu a 

prestação do serviço. 

Portanto, o mercado de produto a ser analisado é o de Oferta de TV por Assinatura, 

composto pelos Serviços de TV a Cabo, MMDS e DTH, dada a possibilidade de sobreposição de 

atividades denotada.4 

3.2) DA DIMENSÃO GEOGRÁFICA 

Em que pesem as alegações de que o mercado de Oferta de TV por assinatura, deva ser 

nacional, por conta dos prestadores do Serviço DTH, a dimensão geográfica desse mercado 

restringe-se à Área em que o serviço em questão estiver sendo prestado, tendo em vista que o 

direito conferido à empresa está limitada a essa Área (APS – Área de Prestação de Serviço). O 

teste do monopolista hipotético aplica-se a essa situação particular, pois, na eventualidade de um 

significativo, porém não transitório, aumento de preços, um usuário somente poderia recorrer à 

substituição do fornecimento de serviços por empresas atuantes no mesmo mercado de produtos 

que atendessem aquela APS. 

Sobre outro aspecto, alguns prestadoras do Serviço DTH sustentam que o mercado 

geográfico deve ser o nacional. Para tanto aduzem, sinteticamente, que a vasta maioria dos 

assinantes de TV por assinatura estaria localizada nas Regiões Sul e Sudeste do País, Regiões 

                                                   
4 A definição desse mercado relevante já foi feita em outros Atos de Concentração instruídos tanto pela Anatel 

quanto pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ) e pela Secretaria de 

Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (Seae/MF) sob os nomes de “Mercado de Serviços de TV 

por Assinatura”, “Mercado de Provimento de Serviços de Comunicação de Massa por Assinatura (SCMa)” e 

“Mercado de Provimento de Serviços de Comunicação Eletrônica de Massa por Assinatura (SCEMA)”, sendo que 

todas as definições se referem ao mesmo mercado. 
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estas que concentram a maior parte do PIB nacional e, portanto, onde haveria maior concentração 

de consumidores capazes de adquirir os serviços de TV por assinatura. Nestes mercados, por se 

encontrarem os consumidores mais atrativos, que formam a população de maior renda, ter-se-ia a 

maior concorrência para manter e obter novos assinantes. Assim, para a maior parte dos 

consumidores brasileiros representativos da demanda por TV por assinatura, as Prestadoras dos 

Serviços de TV a Cabo e MMDS exerceriam uma restrição competitiva sobre o comportamento 

das Prestadoras do Serviço DTH. 

Ainda segundo alguns prestadores de DTH, nas localidades em que o Serviço de TV por 

assinatura está apenas disponível por meio do uso da tecnologia DTH, essas Prestadoras não 

podem aumentar seus preços haja vista que adotam uma política nacional de preços, justificada 

pela portabilidade do equipamento necessário para recepção dos sinais do Serviço DTH, e que 

têm  o poder de mercado limitado pelos preços praticados nas áreas em que há efetiva 

concorrência. 

Portanto, objetivando verificar a existência de concorrência promovida pelas Prestadoras 

das três tecnologias de TV por assinatura (TV a Cabo, DTH e MMDS), é necessária análise das 

áreas que possuem concorrentes nessas tecnologias e aqueles em que não há concorrência, o que 

somente pode ser feito considerando o “município” como referência, pois os prestadores do 

Serviço de TV a Cabo são autorizados a prestar seus serviços por município os prestadores do 

Serviço MMDS são autorizados a prestar seu serviço dentro de uma área de cobertura que contém 

um conjunto de municípios. Assim, uma análise minuciosa da competição no Mercado de TV por 

assinatura requer uma avaliação de Município a Município. 

3.3) DOS PLAYERS ATUANTES 

Nesse capítulo é apresentada a relação das empresas outorgadas, prestadoras dos serviços 

de TV por assinatura, segmentadas no Serviços de TV a Cabo (TVC), de DTH, de MMDS e de 

TVA. 

 

Serviço  Prestadora 
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DTH                                               A. TELECOM S.A. 

DTH                                               DTCOM DIRECT TO COMPANY S/A 

DTH                                               DTH INTERACTIVE TELECOMUNICACOES LTDA 

DTH                                               EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES LTDA 

DTH                                               RADIO E TELEVISAO MODELO PAULISTA LTDA 

DTH                                               SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

DTH                                               STAR SAT COMUNICACOES S.A. 

DTH                                               TNL PCS S.A. 

MMDS            ACOM COMUNICACOES S/A 

MMDS                                              ACOM TV S.A. 

MMDS                                              AGENCIA WW DE COMUNICACOES LTDA 

MMDS                                             EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA 

MMDS                                              HORIZONTE SUL COMUNICACOES LTDA 

MMDS                                              IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA 

MMDS                                              J E J TV POR ASSINATURA LTDA - ME 

MMDS                                              JANGADEIRO MMDS LTDA. 

MMDS                                              MMDS BAHIA LTDA. 

MMDS                                              MMDSC COMUNICACOES S/A 

MMDS                                              NET PARANA COMUNICACOES LTDA 

MMDS                                              NET RECIFE LTDA 

MMDS                                              NORTV TELECOMUNICACOES LTDA 

MMDS                           PLANALTO COMUNICACOES LTDA 

MMDS                                              RADIO JARDIM LTDA. 

MMDS                                              SAT TV POR ASSINATURA LTDA 

MMDS                                              SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 

MMDS                                              SMEPR COMUNICACOES LTDA 

MMDS                                              SUNRISE TELECOMUNICACOES LTDA 

MMDS                                              TELEFÔNICA SISTEMA DE TELEVISÃO S.A. 

MMDS                                              TELESERV S/A 

MMDS                                              TV CABO SAO PAULO LTDA 

MMDS                                              TV FILME BELEM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

MMDS                                              TV FILME BRASILIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 
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MMDS                                              TV FILME GOIANIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

MMDS                                           TV FILME SISTEMAS LTDA 

MMDS                                              TV MAIS LIMITADA 

MMDS                                              TV SHOW BRASIL SA 

TVC                                               614 TVC INTERIOR S/A 

TVC             614 TVG GUARULHOS S/A 

TVC                                               614 TVP JOAO PESSOA S/A 

TVC                                               614 TVT MACEIO S/A 

TVC                                               A.H. TV A CABO LTDA 

TVC                                               ADATEL TV E COMUNICACOES OSASCO S/A 

TVC                                               ADATEL TV E COMUNICACOES SAO JOSE S/A 

TVC                                               ADELPHIA COMUNICACOES S/A 

TVC                                               ANTENAS COMUNITARIAS DE CAMBE S/C LTDA 

TVC                                               ATENAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

TVC                                               Boa Vista Telecomunicações LTDA EPP 

TVC                                               BRASIL TELECOMUNICACOES S/A 

TVC                                               CABLE BAHIA LTDA 

TVC                                               CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                               CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                               CABOVISAO TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                               CATANDUVA SISTEMAS A CABO LTDA 

TVC                                               CCS-CAMBORIU CABLE SYSTEM TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                               COLUMBUS PARTICIPACOES S/A 

TVC                                               COMERCIAL CABO TV SAO PAULO S.A. 

TVC                                               DR EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA 

TVC                                               EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA 

TVC                                               EG-TV LTDA 

TVC                                               ESC90 TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

TVC                                               FOZ TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                               GIGA TV LTDA - EPP 

TVC            IMAGE TELECOM TV VÍDEO CABO LTDA 

TVC                                               INA TELECOM LTDA 
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TVC                                               JACAREÍ CABO S/A 

TVC                                             JANGADEIRO CABO LTDA 

TVC                                               KAYBEE SATELLETE COMMUNICATIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA 

TVC                                               LINK TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                        MAXCABO TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                               Minas Cabo Telecomunicações Ltda 

TVC                                               MPV TELECOM LTDA 

TVC                                               MULTICABO TELEVISAO LTDA 

TVC                                               MULTICABO TELEVISAO LTDA 

TVC                                               MULTIMIDIA TV A CABO LTDA - EPP 

TVC                                               MULTITEL COMUNICACOES LTDA 

TVC                                               NET ANAPOLIS LTDA 

TVC                                               NET ARAPONGAS LTDAA 

TVC                                               NET BAURU LTDA 

TVC                                              NET BELO HORIZONTE LTDA 

TVC                                               NET BRASILIA LTDA 

TVC                                               NET CAMPINAS LTDA 

TVC                                               NET CAMPO GRANDE LTDA 

TVC            NET FRANCA LTDA 

TVC                                               NET GOIANIA LTDA 

TVC                                               NET INDAIATUBA LTDA 

TVC                                               NET LONDRINA LTDA 

TVC                                               NET MARINGA LTDA 

TVC                                               NET RIBEIRAO PRETO LTDA 

TVC                                               NET RIO LTDA 

TVC                                   NET SAO CARLOS LTDA 

TVC                                               NET SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA 

TVC                                               NET SAO PAULO LTDA 

TVC                                               NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 

TVC                                               NET SOROCABA LTDA 

TVC                                               NET SUL COMUNICACOES LTDA 

TVC                                               ORM CABO ANANINDEUA LTDA 



 

 

SAUS Quadra 6 – Bloco H – Brasília/DF – CEP: 70070-940 
(61) 2312-2000 e (Fax 2312-2002) 

http://www.anatel.gov.br 

 

 25

TVC            PONTAL CABO LTDA 

TVC                                               POWERLICE TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                               RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA 

TVC                     RCA - COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE CABO FRIO LTDA 

TVC                                               RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                               RF TV A CABO LTDA 

TVC              RTV SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                               RTVC CAMACARI LTDA 

TVC                                               SANTACLARA SISTEMAS DE ANTENAS COMUNITARIAS LTDA 

TVC        SIDYS COMUNICAÇÕES LTDA 

TVC                                               SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA 

TVC                                               SSTV - SISTEMA SUL DE TELEVISÃO LTDA 

TVC             STV COMUNICACOES S/A 

TVC                                               STV COMUNICACOES S/A 

TVC                                               SUPER CABO TV CARATINGA LTDA 

TVC                                          SUPER MIDIA TV A CABO LTDA 

TVC                                               SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 

TVC                                               TBL - TELECOMUNICACOES BONFINENSE LTDA 

TVC                                  TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

TVC                                               TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA 

TVC                                               TELEVIGO - TELEVISAO A CABO LTDA - EPP 

TVC         TELEVISAO A CABO CRICIUMA LTDA 

TVC                                               TELEVISAO CIDADE S/A 

TVC                                               TV A CABO CAMPO MOURAO LTDA 

TVC                             TV A CABO CASCAVEL LTDA 

TVC                                               TV A CABO GUARAPUAVA LTDA 

TVC                                               TV ALPHAVILLE SISTEMA DE TELEVISAO POR ASSINATURA LTDA 

TVC                        TV BARIGUI LTDA 

TVC                                               TV CABO CENTRO-MINAS SERVICOS LTDA 

TVC                                               TV CABO DE PRESIDENTE VENCESLAU SOCIEDADE CIVIL LTDA 

TVC                    TV CABO DE SANTO ANASTACIO LTDA 

TVC                                               TV CABO SAO PAULO LTDA 
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TVC                                               TV JACARANDA LTDA 

TVC                                               TV SP2 COMUNICACOES LTDA 

TVC                                               TV VIDEO CABO DE MINAS GERAIS LTDA 

TVC                                               TVA SUL PARANA S.A. 

TVC                                               TVC DE ASSIS LTDA 

TVC                                               TVC DO BRASIL S/C LTDA 

TVC                                               TVC DO PARANA DISTRIBUICAO DE SINAIS DE TELEVISAO LTDA 

TVC                                               TVC OESTE PAULISTA LTDA 

TVC                                               TVC TUPA LTDA.  

TVC                                               VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A 

TVC                                               VIVAX LTDA. 

TVC                                        VSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

TVC                                               WAY TV BELO HORIZONTE S/A 

 

 

3.4) PLAYERS COM PMS  

Nesse capítulo serão detalhadas as análises preliminares para a definição das empresas 

detentoras de poder de mercado significativo e da adoção de medidas assimétricas com o objetivo 

de ampliar a competição nesse mercado. 

No entanto, face a situação peculiar que o setor enfrenta, com a escassez de novos 

prestadores, principalmente do Serviço de TV a Cabo, faz-se necessário uma reflexão mais 

profunda antes de serem definidas eventuais medidas para o PGMC. 

Não obstante, as análises apresentadas nas seções seguintes podem orientar a ação da 

Agência tanto na elaboração do PGMC quanto nas atividades da Superintendência de Serviços de 

Comunicação de Massa (SCM). 

Na determinação dos mercados a serem avaliados, foram adotadas as seguintes premissas: 

- Foi feita uma análise, considerando os Municípios atendidos pelas 3 plataformas 

de oferta de TV por assinatura (TV a Cabo, DTH e MMDS); 
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- Foi feita outra análise, considerando os Municípios atendidos pelas plataformas 

de TV a Cabo e DTH para oferta de TV por assinatura; 

- A análise foi focada no ano de 2009, visto que o mercado de TV por assinatura 

está em franco desenvolvimento devido às recentes outorgas de DTH para as 

empresas A. Telecom, em 29.05.07, do grupo Telefónica; Embratel TV SAT 

Telecomunicações, em 21.10.08, do grupo Telmex, e TNL PCS S/A, em 

20.07.09, do grupo Oi; 

- A determinação da participação de mercado por município, é feita em termos de 

número de assinantes e faturamento de cada empresa. 

Conseqüentemente, tais premissas levaram em consideração a maioria dos maiores 

mercados consumidores e também de maior potencial de renda no país. 

A primeira premissa - Municípios atendidos pelas 3 plataformas de oferta de TV por 

assinatura (TV a Cabo, DTH e MMDS) - foi constatada em 53 municípios:  

- Porto Velho, no Acre; 

- Maceió, no Alagoas; 

- Manaus, no Amazonas; 

- Feira de Santana, Itabuna e Salvador, na Bahia; 

- Fortaleza, no Ceará; 

- Brasília,  no Distrito Federal; 

- Colatina, Linhares, São Mateus e Vitória, no Espírito Santo; 

- Goiania, em Goiás; 

- Aracajú, em Sergipe; 

- Brusque, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Lages, em Santa Catarina; 

- Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Mogi-Guaçu, Presidente Prudente, 

Ribeirão Preto,  Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos 

e São Paulo, em São Paulo; 

- São Luis, no Maranhão; 
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- Cuiabá, no Mato Grosso; 

- Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; 

- Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Uberaba, em 

Minas Gerais; 

- Belém, no Pará;  

- João Pessoa, na Paraíba; 

- Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo, no Paraná; 

- Recife, em Pernambuco; 

- Natal, no Rio Grande do Norte; 

- Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; 

- Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Volta Redonda , no Rio de Janeiro 

O resultado de participação no mercado, considerando as plataformas de prestação do 

serviço é apresentado no item 3.4.1). 

A segunda premissa - Municípios atendidos por 2 plataformas (TV a Cabo e DTH) para 

oferta de TV por assinatura - foi constatada em 177 municípios:  

- Camaçari, Ilhéus, Lauro de Freitas, Porto Seguro e Senhor do Bonfim, na Bahia; 

- Caucaia, no Ceará; 

- Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Serra e Vila Velha, no 

Espírito Santo; 

- Anápolis, Catalão e Rio Verde, em Goiás; 

- Dourados, Rondonópolis, Varzea Grande e Tangará da Serra, no Mato Grosso; 

- Alfenas, Araguari, Araxá, Barbacena, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Contagem, 

Divinópolis, Formiga, Ipatinga, Itajubá, Itaúna, Ituiutaba, Lavras, Montes Claros, 

Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Sete 

Lagoas, Teófilo Otoni, Uberlândia, Unaí, Varginha e Viçosa, em Minas Gerais; 

- Ananindeua, no Pará; 

- Apucarana, Arapongas, Cambé, Campo Mourão, Castro, Cianorte, Colombo, 

Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Marechal 
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Candido Rondon, Paranavai, Pato Branco, Ponta Grossa, Ponta Grossa, Sarandi, 

São José dos Pinhais, Umuarama, no Paraná; 

- Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista, em Pernambuco; 

- Angra dos Reis, Barra Mansa, Cabo Frio, Itaperuna, Macaé, Niterói, Nova 

Friburgo, Paraíba do Sul, Petrópolis, Resende, São Gonçalo, Teresópolis e Três 

Rios, no Rio de Janeiro; 

- Currais Novos e Mossoró, no Rio Grande do Norte; 

- JI-Paraná, em Rondonia; 

- Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, 

Cruz Alta, Erechim, Esteio, Farroupilha, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, 

Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São 

Leopoldo, Sapucaia do Sul e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; 

- Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó, Concórdia, Criciuma, 

Jaraguá do Sul, Joaçaba, Palhoça, Rio do Sul, São Bento do Sul, São José, 

Tubarão, em Santa Catarina; 

- Americana, Andradina, Araçatuba, Araras, Assis, Atibaia, Avaré, Barueri, 

Botucatu, Bragança Paulista, Caçapava, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, 

Diadema, Fernandópolis, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, 

Itapetininga, Itatiba, Itu, Jacareí, Jandira, Jaú, Jundiai, Leme, Limeira, Marília, 

Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi-Mirim, Osasco, Ourinhos, Penápolis, Peruíbe, 

Pindamonhangaba, Piraciba, Praia Grande, Presidente Venceslau, Rio Claro, 

Santa Barbara d´Oeste, Santa Branca, Santo André, Santo Anastácio, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, São Vicente, 

Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Taubaté, Tupã, Ubatuba, Valinhos, Votorantim e 

Votuporanga, em São Paulo. 

Os  resultados de participação no mercado são apresentados no item 3.4.2) Já  no item 

3.4.3) são apresentados os resultados totais, sintetizando o cenário brasileiro da oferta de TV por 

assinatura, onde estão presentes pelo menos 2 plataformas para a oferta desse serviço. 
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3.4.1) Participação de mercado em municípios com TV a Cabo, DTH e MMDS 

 

Plataformas a cabo na 1 a posição da oferta de 
TV por assinatura (plataformas cabo, DTH e 

MMDS) -  40 entre 53 cidades
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Figura 6: Plataformas de cabo na 1ª posição da oferta de TV por assinatura. 

 
 

Plataformas a cabo na 2a posição da oferta de 
TV por assinatura (plataformas cabo, DTH e 

MMDS) - 7 entre 53 cidades
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Figura 7: Plataformas a cabo na 2ª posição da oferta de TV por assinatura. 
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Plataformas a cabo na 3 a posição da oferta de 
TV por assinatura (plataformas cabo, DTH e 

MMDS) - 6 entre 53 cidades
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Figura 8: Plataformas a cabo na 3ª posição da oferta de TV por assinatura. 

 

Plataforma DTH na 1a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)

9 entre 53 cidades
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Figura 9: Plataformas DTH na 1ª posição da oferta de TV por assinatura. 
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Plataforma DTH na 2 a posição da oferta de TV por 
assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)

38 entre 53 cidades
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Figura 10: Plataformas DTH na 2ª posição da oferta de TV por assinatura. 
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Plataforma DTH na 3a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)

38 entre 53 cidades
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Figura 11: Plataformas DTH na 3ª posição da oferta de TV por assinatura. 

 

Plataforma MMDS na 1 a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)  
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Figura 12: Plataformas MMDS na 1ª posição da oferta de TV por assinatura. 

 
 
 



 

 

SAUS Quadra 6 – Bloco H – Brasília/DF – CEP: 70070-940 
(61) 2312-2000 e (Fax 2312-2002) 

http://www.anatel.gov.br 

 

 34

Plataforma MMDS na 2 a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)  

9 entre 53 cidades
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Figura 13: Plataformas MMDS na 2ª posição da oferta de TV por assinatura. 

 

 

Plataforma MMDS na 3 a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)  

17 entre 53 cidades
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Figura 14: Plataformas MMDS na 3ª posição da oferta de TV por assinatura. 

 

3.4.2) Participação de mercado em municípios com de TV a Cabo e DTH. 
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Plataformas a cabo na 1 a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo e DTH)

120 de 177 cidades
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Figura 15: Plataformas de cabo na 1ª posição da oferta de TV por assinatura. 
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Plataformas a cabo na 2 a posição da oferta de 
TV por assinatura (plataformas cabo e DTH)

42 de 177 cidades
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Figura 16: Plataformas de cabo na 2ª Posição da oferta de TV por Assinatura. 
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Plataformas a cabo na 3 a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo e DTH)

 19 de 177 cidades
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Figura 17: Plataformas de cabo na 3ª posição da oferta de TV por Assinatura. 

Plataforma DTH na 1 a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo e DTH) 

61 entre 177 cidades

0

5

10

15

20

PM
 <

 1
0%

10
%

 <
 P

M
 <

 20
%

20
%

 <
 P

M
 <

 30
%

30
%

 <
 P

M
 <

 40
%

40
%

 <
 P

M
 <

 50
%

50
%

 <
 P

M
 <

 60
%

60
%

 <
 P

M
 <

 70
%

70
%

 <
 P

M
 <

 80
%

80
%

 <
 P

M
 <

 90
%

PM
 >

 9
0%

Faixa de participação no mercado (PM)

N
úm

er
o 

de
 m

un
ic

íp
io

s

 
Figura 18: Plataformas DTH na 1ª posição da oferta de TV por Assinatura. 
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Plataforma DTH na 2 a posição da oferta de TV por 
assinatura (plataformas cabo e DTH) 

134 entre 177 cidades
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Figura 19: Plataformas DTH na 2ª posição da oferta de TV por Assinatura. 

 

 

3.4.3) Participação de mercado em todos os municípios observados nos itens 

anteriores. 
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Plataformas a cabo na 1 a posição da oferta de 
TV por assinatura (plataformas cabo, DTH e 

MMDS) 160 entre 230 cidades
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Figura 20: Plataformas de cabo na 1ª posição da oferta de TV por assinatura. 

 

Plataformas a cabo na 2 a posição da oferta de 
TV por assinatura (plataformas cabo, DTH e 

MMDS) - 49 entre 230 cidades
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Figura 21: Plataformas de cabo na 2ª posição da oferta de TV por assinatura 
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Plataformas a cabo na 3 a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS) - 

25 entre 230 cidades
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Figura 22: Plataformas de cabo na 3ª posição da oferta de TV por assinatura 
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Plataforma DTH na 1 a posição da oferta de TV por 
assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)  70 

entre 230 cidades
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Figura 23: Plataforma DTH na 1ª posição da Oferta de TV por Assinatura. 

 

 

Plataforma DTH na 2 a posição da oferta de TV por 
assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS) 
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Figura 24: Plataforma DTH na 2ª posição da Oferta de TV por Assinatura 
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Plataforma DTH na 3 a posição da oferta de TV por 
assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)

 - 188 entre 230 cidades
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Figura 25: Plataforma DTH na 2ª posição da Oferta de TV por Assinatura. 

Plataforma MMDS na 1 a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)  

4 entre 230 cidades
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Figura 26: Plataforma MMDS na 1ª posição da Oferta de TV por Assinatura. 
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Plataforma MMDS na 2 a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)  

9 entre 230 cidades
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Figura 27: Plataforma MMDS na 2ª posição da Oferta de TV por Assinatura 

 

 

Plataforma MMDS na 3 a posição da oferta de TV 
por assinatura (plataformas cabo, DTH e MMDS)  

17 entre 53 cidades
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Figura 28: Plataforma MMDS na 3ª posição da Oferta de TV por Assinatura. 

Nota-se que a participação de mercado do Serviço de TV a Cabo é bastante significativa. 

Esse fato pode ser constatado quando se verifica que nos municípios onde um prestador de TV a 

Cabo é líder de mercado, tanto naqueles municípios com as três plataformas quanto com duas, a 
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participação de mercado do prestador atinge percentuais de 40% ou mais, sendo comuns 

municípios onde a participação de mercado atinge mais de 60%. 

A participação do DTH é relevante em alguns municípios e é a segunda colocada em 

termos gerais na participação de mercado em grande parte dos municípios analisados. 

Evidencia-se também que as entrantes no mercado de TV por assinatura pelo Serviço 

DTH – Oi, Telefônica e Embratel, ainda têm participação de mercado pequena e por essa razão, 

esse mercado poderá se modificar de forma expressiva nos próximos anos. Além disso, a abertura 

do mercado para novos prestadores de TV a Cabo pode ter impacto ainda maior na estrutura 

desse mercado. Assim sendo, optou-se por evitar conjecturas sobre o futuro do mercado. 

3.4.4) Da Definição dos Detentores de PMS 

Na dimensão produto constata-se a existência de três modalidades do serviço para o 

atendimento do mercado relevante de Oferta de TV por Assinatura: o Serviço de TV a Cabo, o 

Serviço MMDS e o Serviço DTH. Os Serviços prestados por DTH cobrem todo o Brasil e os 

Serviços por Cabo e/ou MMDS, outorgados em 465 municípios, têm a possibilidade de atender 

90,7 milhões de habitantes ou 28,5 milhões de domicílios.  

No contexto de análise em âmbito nacional, onde podem ser observadas outras sinergias 

entre as prestadoras em termos de Grupo econômico, observa-se na Tabela 1 os seguintes 

resultados quanto a um maior detalhamento de critérios na avaliação de poder de mercado 

significativo entre as prestadoras de TV por assinatura:  

O critério de participação de mercado, na amostra de municípios analisada,  permitiu 

constatar que as prestadoras apresentam índices variados de participação de mercado por 

município e há uma maior predominância do Serviço de TV a Cabo, seguido pelos Serviços DTH 

e MMDS. Nos 53 municípios em que os serviços de TV por assinatura são prestados pelas 3 

plataformas, por pelo menos 5 prestadoras, verifica-se em 28 deles a presença de pelo menos 2 

prestadoras com participação de mercado maior ou igual a 20%; nos outros 25 municípios, uma 

prestadora domina a prestação do serviço nestes mercados. Nos 177 municípios em que os 

serviços de TV por assinatura são prestados por 2 plataformas (Cabo e DTH), por pelo menos 3 
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prestadoras, verifica-se em 106 deles a presença de pelo menos 2 prestadoras com participação de 

mercado maior ou igual a 20%; nos outros 71 municípios, uma prestadora domina a prestação do 

serviço nestes mercados. Os demais municípios são atendidos ou pelos Serviços DTH e MMDS, 

situação que contempla 3,7% dos municípios brasileiros, ou apenas pelo Serviço DTH.  

O critério de economia de escala considerou o volume de usuários atendidos, sendo 

observado um maior aproveitamento deste critério por prestadora a Cabo que possua operações 

em várias cidades e também por prestadora operando em DTH. 

Já o critério de economia de escopo considerou a possibilidade de compartilhamento de 

alguma etapa relevante da operação com outros serviços ofertados pelo Grupo. É observado um 

maior aproveitamento deste critério nas operações por Cabo e satélite envolvendo Grupo 

econômico que explora outros serviços no mercado brasileiro. 

No que diz respeito ao critério de controle da infraestrutura, considerou-se o domínio 

sobre as redes e plataformas utilizadas na prestação do serviço e a respectiva infraestrutura física 

de suporte à rede. É observado um maior aproveitamento deste critério na operação por Cabo. 

O critério de poder de negociação, por sua vez, considerou o poder econômico na 

contratação de equipamentos e conteúdo audiovisual. É observado um maior aproveitamento 

deste critério nas operações realizadas por empresas estabelecidas a mais tempo no mercado de 

TV por assinatura.e com maior base de assinantes. 

Já o critério atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo considerou o 

controle do Grupo econômico sobre outras etapas relevantes da cadeia produtiva. É observado 

um maior aproveitamento deste critério nas operações realizadas por empresas estabelecidas a 

mais tempo no mercado de TV por assinatura e que fazem parte de Grupos relacionados com a 

produção e comercialização de conteúdo audiovisual. 

O critério de fontes de financiamento considerou o acesso a recursos à taxas inferiores às 

praticadas no mercado e/ou a instituições financeiras ligadas ao Grupo econômico. 

Influenciam estes resultados, ainda que não analisados neste estudo, a possibilidade de 

comercialização de pacotes de serviços pelas prestadoras de cabo, inserindo também ofertas de 
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banda larga e voz por um preço final menor do que aquele que seria obtido pela contratação de 

cada serviço isoladamente. E apesar da prática dessa modalidade de comercialização, verificou-se 

uma alternância de plataformas no ranking de participação de mercado, município a município, 

para as três primeiras posições.  

 

Critério/Grupo Net Sky 
ACOM  EBT TEL  

CABO TV SP 
OI  

(MMDS) (DTH) (DTH) (DTH) 

Participação de Mercado x x           

Economias de Escala x x     x   x 

Economias de Escopo x     x   x x 

Controle sobre Infra-estrutura x x   x x x   

Poder de Negociação x x           

Atuação concomitante atacado e varejo x x       x   

Fontes de Financiamento x             

Escore 7 5 0 2 2 3 2 

 

 

Portanto, as conclusões são de que: 

• A condição de desequilíbrio na competição, observada em parte dos municípios, pode ser 

alterada por conta da recente entrada de prestadoras nos serviços por DTH e também pela 

ampliação do número de outorgas para prestação do serviço por cabo; 

• A prestadora Net Comunicações S/A apresenta dominância na grande maioria dos 

municípios em que presta o serviço de TV por assinatura; foram analisados na amostra: 

São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre (Cabo e MMDS), Brasília, 

Curitiba, Goiânia, Manaus, Florianópolis, Recife (MMDS), Campo Grande, João Pessoa, 

Maceió, Vitória, Campinas, Santos, Santo André, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, 

Franca, Joinville, Londrina, Maringá, Mogi-Guaçú, São Carlos, São José do Rio Preto, 
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Bagé, Bento Gonçalves, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, 

Farroupilha, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do 

Sul, Santa Maria, Uruguaiana, Americana, Araçatuba, Araras, Atibaia, Botucatu, 

Bragança Paulista, Caçapava, Cubatão, Diadema, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, 

Indaiatuba, Itapetininga, Itu, Jaú, Jundiai, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi-Mirim, 

Pindamonhangaba, Piracicaba, Praia Grande, Rio Claro, Santa Barbara d´Oeste, Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Vicente, Sertãozinho, 

Sorocaba, Sumaré, Taubaté, Vila Velha, Anápolis, Arapongas, Cascavel, Cianorte, 

Guarapuava, Londrina, Ponta Grossa, Blumenau, Criciúma, Jaraguá do Sul, Joaçaba, 

Concórdia, Lages, Resende, Marília, Valinhos, Santa Branca e Barra Mansa. 

3.5) TAMANHO DO MERCADO MONITORADO 

Nesse capítulo são apresentadas análises que destacam o tamanho do mercado e que 

visam estabelecer uma relação de poder econômico entre os Grupos participantes da oferta do 

serviço de TV por assinatura em termos da receita operacional líquida. Os dados apresentados 

foram retirados do SATVA (Sistema de Acompanhamento da Televisão por Assinatura), sistema 

interativo da Anatel, administrado pela Gerência Geral de Acompanhamento e Controle de 

Obrigações Contratuais (CMLC). 

Primeiramente, foi analisada a Receita Operacional Líquida (ROL), em dezembro de 

2009, para as prestadoras do Serviço de TV a Cabo. Os resultados agregados são apresentados na 

figura 25. 

Do gráfico da figura 25 pode-se verificar que o grupo NET detém posição de dominância, 

em temos de receita operacional líquida total (ROL), entre os prestadores de TV a Cabo. O ROL 

para todas as prestadoras de TV a Cabo no mês de dezembro de 2009 foi da ordem de R$ 468 

milhões, sendo que o Grupo NET teve ROL de cerca de R$ 402 milhões. 

Foi repetida a análise para as prestadoras do Serviço DTH e do Serviço MMDS. Os 

resultados são apresentados nas figuras 26 e 27. Destaca-se que a análise foi feita para um único 

mês de forma a estabelecer comparações com os prestadores que entraram recentemente no 

mercado, por exemplo, a TNL PCS S.A. e a Embratel. 
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Pode ser verificado que a SKY detém posição dominante entre as prestadoras de DTH, e 

Telefônica (ex-TVA) e ACOM dividem a liderança entre as prestadoras de MMDS. O ROL para 

todas as prestadoras de DTH em dezembro de 2009 foi da ordem de R$290 milhões. Já as 

prestadoras de MMDS tiveram ROL em torno de R$25 milhões em dezembro de 2009. Os ROLs 

para SKY, Telefônica e ACOM são R$243, R$15,4 e R$3,5 milhões, respectivamente. 

 

Receita Total dos Prestadores de TV a Cabo
Dados de Dezembro de 2009

Fonte: SATVA/Anatel.

ESC90 
TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA
1%COMERCIAL CABO TV 

SAO PAULO S.A.
3%

GRUPO NET
86%

GRUPO NET

COMERCIAL CABO TV SAO PAULO S.A.

ESC90 TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

TELEVISAO CIDADE S/A

WAY TV BELO HORIZONTE S/A

VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A

ADELPHIA COMUNICACOES S/A

TV ALPHAVILLE SISTEMA DE TELEVISAO POR
ASSINATURA LTDA
TVA SUL PARANA S.A.

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA

CABLE BAHIA LTDA

IMAGE TELECOM TV VÍDEO CABO LTDA

RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES LTDA

BRASIL TELECOMUNICACOES S/A

TVC OESTE PAULISTA LTDA  

Figura 29: Receita Total dos prestadores de TV a cabo 
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Receita das Prestadoras de DTH
Dados de Dezembro de 2009

Fonte: SATVA/Anatel. 
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DTCOM DIRECT TO COMPANY S/A
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RADIO TV DO AMAZONAS LTDA

STAR SAT COMUNICACOES S.A.

 

Figura 30: Receita das Prestadoras de DTH. 

 

Receita Total dos Prestadores de MMDS
Dados de Dezembro de 2009

Fonte: SATVA/Anatel
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Figura 31: Receita dos Prestadores de MMDS. 
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Fazendo a análise da receita operacional líquida de todas as prestadoras de TV por 

assinatura, incluindo os Serviços de TV a Cabo, MMDS e DTH, obtém-se os resultados 

apresentados na Figura 28. O ROL global do mercado atendido na oferta de TV por assinatura, 

em dezembro de 2009, foi de cerca de R$785 milhões. 

Observa-se que os grupos econômicos que atuam em outros mercados de 

telecomunicações (telefonia, banda larga, etc), ou seja, Telefônica, Embratel e Oi, estão entre os 

5 (cinco) primeiros em termos de receita operacional líquida (ROL), considerando todos os 

serviços de TV por Assinatura prestados pelo grupo. Nas receitas do Grupo Telefônica, por 

exemplo, estão incluídas as receitas de A. TELECOM S.A. e TELEFÔNICA SISTEMA DE 

TELEVISÃO S.A.. 

Entretanto, os Grupos NET e SKY detém mais de 80% das receitas consideradas nesse 

estudo e, assim, teriam dominância na oferta de TV por assinatura, caso a receita operacional 

líquida fosse o único critério avaliado. 

Receita Total das Prestadoras de TV por Assinatura
Dados de Dezembro de 2009

Fonte: SATVA/Anatel
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Figura 32: Receita total de TV por Assinatura. 
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3.6) EVOLUÇÃO DO MERCADO DE OFERTA DE TV POR ASSINATURA 

Nesse capítulo são apresentados dados históricos do mercado de TV por assinatura. A 

principal fonte das informações apresentadas é o SATVA (Sistema de Acompanhamento da 

Televisão por Assinatura), sistema interativo da Anatel. 

A primeira análise apresentada é a da receita operacional líquida para os cinco maiores 

grupos econômicos/prestadoras identificados no capítulo 6 (Figura 29), ou seja, NET, SKY, 

TELEFÔNICA, EMBRATEL e OI, além do conjunto formado pelas demais operadoras do setor 

de TV por Assinatura, representada por “Outras”. A análise é feita para os anos de 2006 a 2009, 

devendo-se, entretanto observar que algumas dessas prestadoras não possuem dados para todos os 

anos considerados, assim como para todos os meses do ano de 2009. A Oi obteve outorga em 

julho de 2009 e a Embratel em fins de 2008.  

Para o Grupo Net foram consideradas as receitas de empresas que atualmente fazem parte 

do grupo, mas que ainda conservam suas denominações originais, dado que essas empresas, 

adquiridas em períodos bem distintos ao longo dos anos, modificaram significativamente a 

composição da Receita Operacional Líquida da NET. 

Receita Operacional Líquida dos 
Principais Grupos Econômicos 

Fonte: SATVA/Anatel
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Figura 33: ROL dos principais Grupos Econômicos de TV por Assinatura. 
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Receita Operacional Líquida dos 
Principais Grupos Econômicos (%)

Fonte: SATVA/Anatel
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Figura 34: ROL (%) dos Principais Grupos Econômicos de TV por Assinatura. 

 

3.7) PERSPECTIVAS FUTURAS PARA O MERCADO DE OFERTA DE TV  POR 

ASSINATURA 

Destaca-se que, nesse momento, pode ser prematura a realização de qualquer projeção 

para o mercado de oferta de televisão por assinatura, uma vez que o cenário do setor, em face às 

mudanças regulatórias em curso, tanto na Anatel quanto no Congresso Nacional, deverá passar 

por forte reestruturação. 

As recentes autorizações para prestação do Serviço DTH por empresas como a 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES, TELEFÔNICA (A. TELECOM) e TNL PCS 

(OI TV) já têm produzido algum impacto, ainda que reduzido, quando são comparados os dados 

de densidade dessas empresas com os dados da maior empresa do Serviço DTH, a SKY 

SERVIÇOS LTDA. 

Entretanto, grandes movimentações devem decorrer após a abertura do mercado do 

Serviço de TV a Cabo ou da unificação das licenças de televisão por assinatura e criação do 

Serviço de Acesso Condicionado (SAC) – Projeto de Lei n.º 29/2007.  
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Apesar disso, consta do Plano Geral de Atualização da Regulamentação de 

Telecomunicações – PGR, aprovado pela Resolução n.º 516, de 30 de outubro de 2008, uma 

projeção para o mercado de oferta de televisão por assinatura, que é apresentada na figura 31. 

Ressalva-se, no entanto, que essa projeção foi baseada em dados históricos do setor de televisão 

por assinatura, o que pode acarretar discrepâncias, em função das mudanças já elencadas. 

 

Figura 35: Projeção de Acessos de TV por Assinatura. 
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4) MERCADO RELEVANTE DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO EM RE DE 

MÓVEL 

4.1) DA DIMENSÃO PRODUTO 

No mercado relevante na dimensão produto define-se precisamente as características do 

produto ou serviço que estamos investigando, com a análise de redes específicas, subconjunto das 

redes de telecomunicações, quais sejam, as redes móveis, para que se determine se é ou não 

instrumento de prática anticompetitiva. 

No caso específico do Mercado Relevante em questão, observa-se que a dimensão produto 

é composta pela oferta em atacado de infraestrutura de acesso em rede móvel, que seria 

constituída pela chamada RAN (Radio Access Network), que inclui as Estações Radio Base 

(ERB) e a infraestrutura de acesso e controle a essas estações. 

A oferta desse mercado é constituída por toda exploração em atacado de infraestrutura de 

acesso do SMP e do SME. A essa exploração, estão incluídos os compartilhamentos de rede e 

infraestruturas definidos nos editais de licitação realizados pela Anatel, bem como o mercado de 

atacado do SMP que está sendo proposto pelo Regulamento de Exploração de Rede Virtual do 

SMP – RRV, que foi recentemente à Consulta Pública (Consulta Pública nº 51/2009). Neste 

último caso, como ainda não há Exploração de Rede Virtual do SMP, a análise de PMS não 

levará em conta essa oferta. 

Do ponto de vista da demanda, caracteriza-se o presente mercado pela demanda dos atuais 

prestadores de SMP e de SME, bem como das possíveis entidades que vierem explorar o SMP 

por meio de Rede Virtual, por insumos existentes nas infraestruturas de acesso em rede móvel, 

incluindo a própria radiofreqüência. 

Portanto, todo e qualquer negócio de atacado envolvendo elementos da rede de acesso do 

SMP ou do SME são parte integrante deste mercado relevante. 
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4.2) DA DIMENSÃO GEOGRÁFICA 

No mercado de telecomunicações, o âmbito geográfico do mercado relevante, 

principalmente na União Européia, tem sido tradicionalmente definido em função de dois 

critérios principais:  

a) a área abrangida por uma rede: na prática esta área corresponderá aos limites da área 

na qual um operador está autorizado a prestar o serviço; e  

b) a existência de instrumentos legais e regulamentares: o fato das prestadoras de 

telecomunicações poderem ofertar serviços exclusivamente nas áreas em que foram 

autorizadas e o fato da arquitetura da rede refletir a dimensão geográfica das licenças 

de telecomunicações, explicam o motivo de se considerar as normas regulamentares 

como critério principal na dimensão geográfica. 

Com base nesses dois critérios principais, os mercados geográficos devem ser 

considerados locais, regionais ou nacionais.  

Uma vez que o presente mercado concentra-se na infraestrutura de acesso as redes, e essa 

infraestrutura por conseguinte é localizada, entende-se que o corte geográfico para a análise de 

detentor de PMS deve ser a mais localizada possível, levando-se em consideração todos os 

contornos regulamentares existentes, bem como a disponibilidade de dados para análise. 

Em uma primeira instância, verifica-se que um detentor de PMS nesse mercado poderia 

realizar esse poder em partes bastante específicas dentro de um município. Por exemplo, uma 

determinada detentora de PMS, ao se negar o compartilhamento de elementos de rede em uma 

determinada área de uma cidade poderia fazê-lo pelo simples fato de obter vantagens 

competitivas em relação ao concorrente. Por esse raciocínio, a análise de PMS ideal para esse 

mercado seria individualizada, por exemplo, por bairro, rua ou até mesmo em uma determinada 

construção, como shoppings, ou prédios comerciais. 
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Por outro lado, a segregação poderia ser por município, de forma a tentar avaliar as 

infraestruturas municipais de cada empresas, mapeando aquelas que possuem um grande 

diferencial para o insumo ofertado. 

Entretanto, dada a complexidade de tais análises, que levam em conta tanto a quantidade 

de informações que deveriam ser mapeadas, como a sua dinâmica, observa-se que o melhor corte 

para uma análise de PMS deve se dar por Área de Registro – AR, pelas seguintes razões: 

• A Área de Tarifação dos Serviços é por AR, de forma que essa é a 

granularidade a qual o Serviço é considerado local, de maneira que o 

tamanho da chamada rede de acesso local se dá em uma Área de Registro. 

• Os dados consolidados de acessos se dá por AR, havendo abundância de 

informações com essa granularidade; 

• A análise de mercados relevantes por AR permite uma visão global e ao 

mesmo tempo específica em relação à implantação e à competição de 

infraestruturas de acesso móvel no Brasil. 

Assim, a dimensão geográfica do presente mercado relevante é por Área de Registro – 

AR, que possui o mesmo tamanho geográfico dos Códigos Nacionais – CN, definidos pela 

Regulamentação da Anatel. 

4.3) PLAYERS ATUANTES 

4.3.1) Panorama geral das infraestruturas de acesso em Rede Móvel no Brasil 

Uma vez definido o mercado relevante em questão, observa-se que é necessária uma 

análise quanto à infraestrutura existente, bem como quanto às obrigações já contratadas e as 

assimetrias já impostas. A análise de infraestrutura de acesso será consolidada em quantidade 

Estações Radio Base – ERB, que melhor sintetizam o conceito em análise. 
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Conforme dados apresentados por meio do sistema STEL, o Brasil possui hoje cerca de 

47.5005 ERBs, espalhadas pelos 5.564 municípios brasileiros. O panorama consolidado de 

junho/2010, com relação às infraestruturas existentes é apresentado a seguir: 

Nº
ERBs Nº % %

Municípios Municípios População
Rio de 
Janeiro 4.666 92 100,00% 100,00%
Espírito 
Santo 1.101 78 100,00% 100,00%

4
Minas 
Gerais 5.607 853 100,00% 99,45%

Amazonas 653 62 100,00% 100,00%
Roraima 70 15 100,00% 100,00%
Pará 1.124 142 99,30% 99,85%
Amapá 104 16 100,00% 100,00%
Maranhão 739 217 100,00% 99,71%
Bahia 2.055 414 99,28% 99,09%
Sergipe 420 73 97,33% 99,45%
Piauí 540 219 98,21% 98,55%
Ceará 1.366 184 100,00% 100,00%
Rio 
Grande do 
Norte 717 164 98,20% 99,21%
Paraíba 750 220 98,65% 99,44%
Pernambu
co 1.699 183 98,92% 99,65%
Alagoas 635 101 99,02% 99,54%
Paraná 3.101 399 100,00% 99,77%
Santa 
Catarina 2.067 293 100,00% 99,96%

6

Rio 
Grande do 
Sul 3.750 494 99,60% 99,51%
Mato 
Grosso do 
Sul 688 78 100,00% 100,00%
Mato 
Grosso 792 141 100,00% 99,42%
Goiás 1.578 244 99,19% 99,67%
Distrito 
Federal 1.089 1 100,00% 100,00%
Tocantins 354 139 100,00% 99,64%
Rondônia 287 52 100,00% 100,00%
Acre 143 22 100,00% 100,00%

III 1/fev São Paulo 11.487 645 100,00% 99,91%
47.582 5.541 99,59% 97,89%

II

5

7

Brasil

I

3

8

9

10

SMP SMC Estado

Cobertura correspondente

 

O gráfico a seguir apresenta a evolução na implantação de ERBs no Brasil: 

                                                   
5 Dado aproximado coletado no STEL em junho/10. 
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Figura 36: Evolução no nº de ERBs no Brasil. 

 

Como pode ser visto a implantação de infraestruturas de acesso móvel no Brasil tem sido 

bastante intensa desde 2001, tendo mais que triplicado em menos de 10 anos. 

Entretanto, observa-se que até 20076, 1.836 municípios brasileiros não possuíam 

infraestrutura de acesso em redes móveis, sendo 1.811 municípios com população menor do que 

30.000 habitantes e 25 municípios com população entre 30.000 e 100.000 habitantes. 

Desde então a Anatel já vem realizando uma série de ações para implantação dessas 

infraestruturas, bem como no sentido de promover uma competição justa neste mercado. 

Com a realização da Licitação nº 002/2007-SPV-Anatel, esses 1.836 municípios seriam 

cobertos até 30/04/2010, de maneira a garantir uma infraestrutura de acesso móvel em todos os 

municípios nacionais. 

Segundo o modelo proposto, cada um dos vencedores da licitação seria obrigado a cobrir 

100% dos municípios com população acima de 100.000 habitantes, 50% dos municípios com 

população entre 30.000 e 100.000 habitantes e 25% dos municípios com população abaixo de 
                                                   
6 Dado consolidado para o Edital nº 002/2007/SPV – Anatel. 
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30.000 habitantes, sendo que nesse último caso foi imposta uma medida para que as empresas ao 

cobrirem um município com população inferior a 30.000 habitantes seriam obrigadas a 

compartilhar infraestruturas com as outras empresas. 

Como foram licitadas 4 faixas de radiofreqüência por área geográfica, verifica-se a 

existência mínima de 4 outorgados por área geográfica, considerando que outros editais já 

haviam sido feitos. 

Por conta dessa medida, verifica-se que a Anatel determinou cortes de competição, no 

qual conclui-se o seguinte: 

• Para municípios com população acima de 100.000 habitantes a competição de 

infraestruturas de acesso é obrigatória, devendo existir pelo menos, 4 prestadores7; 

• Para municípios com população abaixo de 30.000 habitantes a competição por 

infraestruturas é inviável, de maneira que apenas uma infraestrutura deve ser implantada, 

devendo ela ser obrigatoriamente compartilhada; 

• Para municípios com população entre 30.000 e 100.000 habitantes a competição é livre 

devendo as empresas implantar as redes em função da atratividade econômica, tendo um 

limite mínimo de 50% dos municípios cobertos. 

Analisando o corte citado, verifica-se portanto, que o comportamento das infraestruturas 

dentro da granularidade geográfica definida – Área de Registro – irá variar dentro das 

características dos municípios citados, sendo que é possível concluir que em todas as Áreas de 

Registro estão presentes pelo menos 4 prestadores, de maneira que as diferenças entre eles, em 

cada AR, é o que se pretende avaliar a seguir. 

                                                   
7 Essa obrigação existe também em editais anteriores, de maneira que todo e qualquer prestador de SMP deve atender 

todos os municípios com população superior a 100.000 habitantes. 
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4.3.2) Players atuantes no mercado relevante 

Os seguintes Grupos Econômicos contam com Outorgas para Prestação do Serviço Móvel 

Pessoal – SMP ou do Serviço Móvel Especializado – SME: 

i) Grupo Algar: CTBC Celular S/A 

ii)  Grupo Claro: Claro S/A e Americel S/A 

iii)  Grupo Nextel: Nextel Telecomunicações 

iv) Grupo Oi: TNL PCS S/A 

v) Grupo Sercomtel: Sercomtel Celular S/A 

vi) Grupo Tim: Tim Celular S/A e Tim Nordeste S/A 

vii)  Grupo Unicel: Unicel do Brasil Telecomunicações LTDA 

viii)  Grupo Vivo: Vivo S/A e Telemig Celular S/A 

 

 

4.4) PLAYERS COM PMS 

Para avaliação e determinação dos Grupos Econômicos detentores de Poder de Mercado 

Significativo – PMS neste mercado deve-se analisar os 7 (sete) critérios definidos no Art. 9º do 

PGMC.  

4.4.1) Participação de Mercado 

A Tabela a seguir apresenta a participação de mercado em termos nacionais dos players 

citados em termos de quantidade de ERBs do SMP licenciadas8: 

 

                                                   
8  Dado extraído do STEL em 27/04/2010. 
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ERB %
Vivo 12155 25,8%
Claro 11779 25,0%
Oi* 12022 25,5%
Tim 10557 22,4%

CTBC 330 0,7%
Sercomtel 51 0,1%

Unicel 194 0,4%
TOTAL 47088 100,0%

* Inclui Amazônia Celular

Participação de mercado em Qte de ERB

 

Para o SME a situação é a seguinte: 

 

ERB %
Nextel 3.510         77,3%
Outros 1.032         22,7%
TOTAL 4.542         100,0%

Participação de mercado em Qte de ERB SME

 

 

Como pode ser visto, os quatro grandes Grupos Econômicos do Brasil, a saber, CLARO, 

OI, TIM e VIVO possuem mais de 98% das infraestruturas de acesso móvel, considerando 

apenas o SMP, e mais de 90% das infraestruturas considerando os Serviços SMP e SME. A 

empresa Nextel, mesmo tendo mais de 75% da infraestrutura de SME, ainda assim não possui 

uma participação de mercado elevada considerando os dois serviços. 

Ademais, verifica-se que o Serviço SME possui uma infraestrutura inferior a 10% da 

infraestrutura do SMP, de modo que se entende que, do ponto de vista da análise de PMS para 

esse mercado, essa análise deverá ser concentrada nas infraestruturas de acesso do SMP.  

Concentrando nas infraestruturas do SMP, agora na granularidade especificada, verifica-

se a seguinte quantidade de ERBs e participação de mercado em cada AR dos Grupos 

Econômicos9: 

 

                                                   
9 Dado de 25/05/2010, usado como referência para todas as análises daqui por diante. 
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AR Unicel Claro CTBC OI Sercomtel TIM VIVO TOTAL
11 194 1410 0 1354 0 1081 1264 5303
12 0 190 0 220 0 205 250 865
13 0 141 0 186 0 144 212 683
14 0 189 0 132 0 174 235 730
15 0 115 0 94 0 113 138 460
16 0 222 58 164 0 173 255 872
17 0 145 4 68 0 145 217 579
18 0 128 0 67 0 122 193 510
19 0 331 0 304 0 286 397 1318
21 0 870 0 919 0 848 810 3447
22 0 152 0 146 0 153 215 666
24 0 134 0 142 0 129 155 560
27 0 201 0 196 0 193 276 866
28 0 58 0 46 0 47 74 225
31 0 567 0 570 0 410 615 2162
32 0 191 0 109 0 93 136 529
33 0 80 0 186 0 55 93 414
34 0 186 210 226 0 124 190 936
35 0 176 3 177 0 150 258 764
37 0 89 37 115 0 80 108 429
38 0 77 0 59 0 68 165 369
41 0 337 0 335 0 332 240 1244
42 0 99 0 94 0 90 84 367
43 0 136 0 130 51 132 111 560
44 0 131 0 114 0 124 117 486
45 0 92 0 77 0 84 62 315
46 0 29 0 34 0 34 30 127
47 0 208 0 197 0 240 186 831
48 0 180 0 211 0 220 165 776
49 0 116 0 106 0 128 105 455
51 0 527 0 440 0 413 521 1901
53 0 93 0 73 0 61 98 325
54 0 217 0 196 0 181 236 830
55 0 153 0 161 0 143 227 684
61 0 327 0 371 0 269 265 1232
62 0 258 0 327 0 202 214 1001
63 0 92 0 133 0 46 83 354
64 0 128 17 96 0 71 99 411
65 0 112 0 127 0 92 138 469
66 0 83 0 80 0 62 94 319
67 0 168 3 175 0 138 196 680
68 0 32 0 44 0 25 42 143
69 0 68 0 91 0 58 67 284
71 0 227 0 284 0 215 167 893
73 0 112 0 87 0 67 91 357
74 0 47 0 33 0 26 39 145
75 0 128 0 87 0 87 106 408
77 0 53 0 53 0 59 70 235
79 0 82 0 125 0 78 129 414
81 0 346 0 362 0 361 346 1415
82 0 144 0 143 0 185 160 632
83 0 148 0 211 0 211 173 743
84 0 155 0 196 0 208 150 709
85 0 217 0 250 0 230 241 938
86 0 92 0 66 0 78 106 342
87 0 77 0 63 0 75 58 273
88 0 150 0 71 0 133 64 418
89 0 73 0 29 0 37 50 189
91 0 189 0 287 0 195 141 812
92 0 122 0 200 0 115 151 588
93 0 20 0 33 0 18 40 111
94 0 38 0 48 0 39 69 194
95 0 15 0 13 0 17 25 70
96 0 24 0 27 0 23 30 104
97 0 8 0 16 0 13 25 62
98 0 120 0 189 0 119 66 494
99 0 57 0 82 0 62 43 244  
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Participação de Mercado: 

Para fins de definição de detentor de PMS para esse mercado, considera-se preenchido 

esse critério os Grupos que detém, em cada AR, mais de 20% de participação de mercado. 

Unicel Claro CTBC OI Sercomtel TIM VIVO
11 4% 27% 0% 26% 0% 20% 24%
12 0% 22% 0% 25% 0% 24% 29%
13 0% 21% 0% 27% 0% 21% 31%
14 0% 26% 0% 18% 0% 24% 32%
15 0% 25% 0% 20% 0% 25% 30%
16 0% 25% 7% 19% 0% 20% 29%
17 0% 25% 1% 12% 0% 25% 37%
18 0% 25% 0% 13% 0% 24% 38%
19 0% 25% 0% 23% 0% 22% 30%
21 0% 25% 0% 27% 0% 25% 23%
22 0% 23% 0% 22% 0% 23% 32%
24 0% 24% 0% 25% 0% 23% 28%
27 0% 23% 0% 23% 0% 22% 32%
28 0% 26% 0% 20% 0% 21% 33%
31 0% 26% 0% 26% 0% 19% 28%
32 0% 36% 0% 21% 0% 18% 26%
33 0% 19% 0% 45% 0% 13% 22%
34 0% 20% 22% 24% 0% 13% 20%
35 0% 23% 0% 23% 0% 20% 34%
37 0% 21% 9% 27% 0% 19% 25%
38 0% 21% 0% 16% 0% 18% 45%
41 0% 27% 0% 27% 0% 27% 19%
42 0% 27% 0% 26% 0% 25% 23%
43 0% 24% 0% 23% 9% 24% 20%
44 0% 27% 0% 23% 0% 26% 24%
45 0% 29% 0% 24% 0% 27% 20%
46 0% 23% 0% 27% 0% 27% 24%
47 0% 25% 0% 24% 0% 29% 22%
48 0% 23% 0% 27% 0% 28% 21%
49 0% 25% 0% 23% 0% 28% 23%
51 0% 28% 0% 23% 0% 22% 27%
53 0% 29% 0% 22% 0% 19% 30%
54 0% 26% 0% 24% 0% 22% 28%
55 0% 22% 0% 24% 0% 21% 33%
61 0% 27% 0% 30% 0% 22% 22%
62 0% 26% 0% 33% 0% 20% 21%
63 0% 26% 0% 38% 0% 13% 23%
64 0% 31% 4% 23% 0% 17% 24%
65 0% 24% 0% 27% 0% 20% 29%
66 0% 26% 0% 25% 0% 19% 29%
67 0% 25% 0% 26% 0% 20% 29%
68 0% 22% 0% 31% 0% 17% 29%
69 0% 24% 0% 32% 0% 20% 24%
71 0% 25% 0% 32% 0% 24% 19%
73 0% 31% 0% 24% 0% 19% 25%
74 0% 32% 0% 23% 0% 18% 27%
75 0% 31% 0% 21% 0% 21% 26%
77 0% 23% 0% 23% 0% 25% 30%
79 0% 20% 0% 30% 0% 19% 31%
81 0% 24% 0% 26% 0% 26% 24%
82 0% 23% 0% 23% 0% 29% 25%
83 0% 20% 0% 28% 0% 28% 23%
84 0% 22% 0% 28% 0% 29% 21%
85 0% 23% 0% 27% 0% 25% 26%
86 0% 27% 0% 19% 0% 23% 31%
87 0% 28% 0% 23% 0% 27% 21%
88 0% 36% 0% 17% 0% 32% 15%
89 0% 39% 0% 15% 0% 20% 26%
91 0% 23% 0% 35% 0% 24% 17%
92 0% 21% 0% 34% 0% 20% 26%
93 0% 18% 0% 30% 0% 16% 36%
94 0% 20% 0% 25% 0% 20% 36%
95 0% 21% 0% 19% 0% 24% 36%
96 0% 23% 0% 26% 0% 22% 29%
97 0% 13% 0% 26% 0% 21% 40%
98 0% 24% 0% 38% 0% 24% 13%
99 0% 23% 0% 34% 0% 25% 18%  
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4.4.2) Presença de Economias de Escala e Poder de Negociação 

É notório que nos setores de infra-estrutura, e como tal o setor de telecomunicações, há a 

presença de economias de escala derivadas principalmente da existência de elevados custos fixos, 

ou seja, custos que não variam com a quantidade produzida, devendo ser arcados mesmo que não 

haja produção. 

A existência de economias de escala implica que o custo médio seja menor quando a 

produção aumenta. Uma das principais fontes de economias de escala se deriva da participação 

relativa dos custos fixos no custo total.  

Essas economias de escala podem impedir a entrada de novos concorrentes por forçá-los a 

já entrarem com uma escala de produção grande e adequada. As economias de escala são 

intrínsecas às redes de telecomunicações, com maior ou menor grau, dependendo do tamanho da 

rede de telecomunicações que se está avaliando. 

Ademais, as economias de escalas são também refletidas em poder de negociação, cujo 

conceito econômico é de poder de monopsônio que, em suma, significa a capacidade de 

determinados compradores de afetar o preço de um produto a ser comprado. O poder de 

monopsônio possibilita ao comprador adquirir a mercadoria por valor inferior ao preço que 

prevaleceria em um mercado competitivo. 

O poder de monopsônio advém de dois tipos de estruturas de mercado: (i) monopsônio - 

que se refere ao mercado que possui um único comprador; e (ii) oligopsônio - que se refere a um 

mercado com poucos compradores. 

O mercado de SMP e o mercado de interconexão em rede móvel encaixam-se exatamente 

na estrutura oligopsônia, existindo em cada mercado relevante em questão poucos compradores 

de insumos.  

Dessa forma, no mercado de compradores de insumos para a prestação de SMP, são as 

maiores empresas de SMP que detêm consideráveis poderes de monopsônio ou de negociação, ou 

seja, quanto maior a participação de mercado no SMP maior será suas necessidades de insumo e, 

consequentemente, maior será seu poder de monopsônio. 
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Neste trabalho utilizou-se o conceito de presença de rede para avaliar a diferença entre os 

Grupos econômicos, entendido como presença de intraestrutura de acesso no município o que 

possibilita uma avaliação do tamanho da economia de escala e poder de engociação que um 

determinado Grupo possui com relação aos demais. 

Conforme apresentado no item anterior, verifica-se que as empresas Oi, Tim e Vivo, 

possuem juntas mais de 98% das infraestruturas de acesso móvel no Brasil, tendo cada uma delas 

mais de 20% das infraestruturas, de modo que essas são as empresas que possuem economia de 

escala e poder de negociação na infraestrutura de acesso móvel. 

4.4.3) Presença de Economias de Escopo 

As economias de escopo são economias derivadas da produção conjunta de dois ou mais 

bens, ou seja, são reduções nos custos médios derivadas da produção conjunta de bens distintos, 

dados os preços dos insumos. 

Da mesma forma que na existência de economias de escala, é sabido que no setor de 

telecomunicações é significativa a presença de economias de escopo, onde em uma mesma rede 

de telecomunicações ofertam-se vários serviços. Atualmente a grande maioria das prestadoras de 

serviços de telecomunicações aproveita das economias de escopo. As prestadoras de STFC 

ofertam na mesma rede o STFC nas modalidades local, nacional e internacional, bem como 

comunicação de dados e aluguel de infra-estrutura; as operadoras de SMP ofertam 

simultaneamente, por meio da mesma rede móvel, voz, dados, áudio e vídeo. Todos gerando, 

portanto, economias de escopo. 

A avaliação comparativa de quais grupos apresentam economias de escopo maiores que 

outros grupos perpassa por uma definição conceitual de qual parâmetro ou parâmetros devem ser 

considerados. Em princípio, como já afirmado acima, as redes de telecomunicações possuem 

intrinsecamente economias de escopo, podendo ofertar diversas facilidades sobre uma mesma 

rede, porém, dependendo do tipo de rede, essas economias de escopo podem se tornar mais 

significativas. 
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Por exemplo, uma rede totalmente montada sob um conceito de NGN tem, 

potencialmente, a maior economia de escopo possível em telecomunicações, tendo em vista que o 

conceito do NGN supõe uma rede capaz de oferecer diversos aplicativos sobre uma mesma infra-

estrutura, de forma transparente. Isso não ocorre, em grau elevado, com redes essencialmente 

baseadas em circuitos. 

Não obstante, tal avaliação não se mostra determinante neste momento para os objetivos 

que se busca com este trabalho, bastando um entendimento geral de que as economias de escopo 

se encontram presentes de forma relevante no setor de telecomunicações. 

Assim, para fins de avaliação deste critério, entende-se que para o mercado de 

interconexão em redes móveis, todos os players existentes apresentam economia de escopo. 

4.4.4) Controle sobre infra-estrutura  

A idéia de “essential facility” foi desenvolvida pela doutrina norte-americana para um 

maior controle sobre situações em que a posse exclusiva de um serviço ou produto intermediário 

essencial, por um determinado agente, pudesse inviabilizar a existência de um regime de 

competição em determinado mercado, em face ao fato de que o bem em questão não poderia ser 

duplicado por se constituir de um monopólio natural. A Secretaria de Direito Econômico do 

Ministério da Justiça – SDE assim define uma “essential facility”, “in verbis”: 

“Diz-se que um determinado ativo constitui uma essential facility quando o 

mesmo é vital para a viabilidade competitiva de algum agente econômico, 

ou seja, se uma empresa não tem acesso a esse ativo (o qual pode ser, 

inclusive, um bem intangível), não pode competir de modo efetivo num dado 

mercado relevante. Para a caracterização da essential facility, é também 

necessário que, aos competidores do controlador desse ativo, seja inviável 

ou não razoável duplicá-lo (por exemplo quando se trata de um monopólio 

natural sujeito a significativos ganhos de escala) e que o controlador do 

mesmo tenha condições de prover o acesso dos seus competidores ao 

referido ativo. Também podem ser consideradas como essential facilities 

ativos criados como parte de um regime regulatório específico (mesmo que 
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não se trate de um monopólio natural) ou ainda estruturas de propriedade 

do governo e cuja criação  ou manutenção é subsidiada (ver Hoverkamp, H., 

Federal Antitrust Policy – The Law of Competition and its Practice, West 

Publishing Co., St. Paul, 1994, p 274)”. 

Adicionalmente, a facilidade essencial implica, no mínimo, as seguintes condições: 

(i) que, sem o acesso àquela estrutura, não exista chance de 

competição, isto é, que a estrutura seja indispensável à 

concorrência; 

(ii)  que não seja economicamente eficiente, nem possível, para novos 

entrantes duplicarem a estrutura; 

(iii)  que o controle da estrutura gere ao seu titular o potencial de 

eliminar a concorrência; 

(iv) que a facilidade seja efetivamente essencial, como dispõe a 

literalidade da expressão, e não mera conveniência ou oportunidade 

menos dispendiosa para o concorrente; 

(v) que a recusa de disponibilização da essencialidade não possua razão 

econômica ou jurídica justificável e razoável. 

Historicamente, a rede de telefonia local vem sendo considerada um monopólio natural, 

uma vez que existem economias de escala no trecho da curva de custo desse setor de forma que o 

aumento da produção implica uma redução do custo médio de produção. É verdade que as 

mudanças nas condições estruturais desses setores, em particular na dimensão tecnologia, têm 

implicado o desaparecimento, em alguns segmentos de mercado, do monopólio natural, 

principalmente para usuários corporativos e de grandes demandas.  

No caso das telecomunicações móveis, antes do processo de privatização o usuário, 

juntamente com seu código de acesso, era considerado como monopólio natural, uma vez que a 
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rede necessária para a prestação do serviço móvel era de tal monta, em termos tecnológicos e 

financeiros, que não permitia a entrada de novos concorrentes. 

Com a evolução da tecnologia digital, a possibilidade da portabilidade numérica e a 

obrigatoriedade de compartilhamento da infra-estrutura de torres e a eventual exploração 

industrial da radiofreqüência, novos espaços foram abertos à competição, permitindo tanto a 

construção de infra-estruturas concorrentes quanto a existência de operadoras móveis virtuais – 

MVNOs. 

Entretanto, embora haja hoje uma maior facilidade em contrução de uma infraestrutura de 

acesso móvel, observa-se que ainda assim há, na construção dessa infraestruturas alguns gargalos 

que representam uma grande vantagem concorrencial para o seu detentor, que trata-se da rede de 

transporte utilizada pela prestadora para interligação das ERBs. 

Essa estrutura faz parte da rede de acesso na medida em que é usada para interligar as 

ERBs, bem como ligá-las ao seu controlador.  Em geral as prestadoras que não detém tal 

infraestrutura, ou detém em baixa capacidade ou capilaridade, alugam meios de terceiros para a 

sua utilização, ou investem grande monta para a sua construção, quando viável. 

Portanto, embora o enlace de comunicação usuário final – empresa possa ser duplicado, 

por meio de novas ERBs, a Infraestrutura e Redes de Transporte permanecem como uma 

essencial facility, quando observado o mercado de atacado de infraestrutura de acesso de maneira 

que esse é um critério importante a ser avaliado no que diz respeito à existência de PMS. 

Na presente análise, como o universo é uma Área de Registro, avaliou-se a presença de 

rede de transporte como direcionador para esse critério. Assim, considerou-se que os prestadores 

que detenham rede de transporte disponível em 90% dos municípios de uma determinada AR 

possuem uma infraestrutura de difícil duplicação, de forma a ser considerado no cômputo de 

análise de PMS. 

A tabela a seguir apresenta, para cada Área de Registro, os Grupos que detiveram esses 

critérios. 



 

 

SAUS Quadra 6 – Bloco H – Brasília/DF – CEP: 70070-940 
(61) 2312-2000 e (Fax 2312-2002) 

http://www.anatel.gov.br 

 

 69

11 1 1 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 0 0 0
16 1 1 0 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0 0
19 1 1 0 0 0 0 0
21 1 1 0 1 0 0 0
22 1 0 0 1 0 0 0
24 1 0 0 1 0 0 0
27 1 0 0 1 0 0 0
28 1 0 0 1 0 0 0
31 0 0 0 1 0 0 0
32 0 0 0 1 0 0 0
33 0 0 0 1 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 1 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 1 0 0 0
41 0 0 0 1 1 1 0
42 0 0 0 1 1 1 0
43 0 0 0 1 1 1 0
44 0 0 0 1 1 1 0
45 0 0 0 1 1 1 0
46 0 0 0 1 1 1 0
47 0 0 0 1 0 0 0
48 0 0 0 1 0 0 0
49 0 0 0 1 0 0 0
51 0 0 0 1 0 0 0
53 1 1 0 1 0 0 0
54 0 0 0 1 0 0 0
55 0 0 0 1 0 0 0
61 1 0 0 1 0 0 0
62 0 0 0 1 0 0 0
63 0 0 0 1 0 0 0
64 0 0 0 1 0 0 0
65 0 0 0 1 0 0 0
66 0 0 0 1 0 0 0
67 0 0 0 1 0 0 0
68 0 0 0 1 0 0 0
69 0 0 0 1 0 0 0
71 1 1 1 1 0 0 0
73 0 0 0 1 0 0 0
74 0 0 0 1 0 0 0
75 0 0 0 1 0 0 0
77 0 0 0 1 0 0 0
79 0 0 0 1 0 0 0
81 0 0 0 1 0 0 0
82 0 0 0 1 0 0 0
83 0 0 0 1 0 0 0
84 0 0 0 1 0 0 0
85 0 0 0 1 0 0 0
86 0 0 0 1 0 0 0
87 0 0 0 1 0 0 0
88 0 0 0 1 0 0 0
89 0 0 0 1 0 0 0
91 0 0 0 1 0 0 0
92 0 0 0 1 0 0 0
93 0 0 0 1 0 0 0
94 0 0 0 1 0 0 0
95 0 0 0 1 0 0 0
96 0 0 0 1 0 0 0
97 0 0 0 1 0 0 0
98 0 0 0 1 0 0 0
99 0 0 0 1 0 0 0

PMS CTBC PMS SERCOMTEL PMS AEIOUPMS VIVO PMS CLARO PMS TIM PMS OI
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4.4.5) Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo 

Nos termos de Maria Cristina Mac Dowell e José Carlos Cavalcanti: 

“Integração vertical ocorre quando diferentes processos de produção - desde o insumo até 

a venda final ao consumidor - que podem ser produzidos separadamente, por várias firmas, 

passam a ser produzidos por uma única firma. A integração vertical pode ocorrer entre 

dois ou mais processos contínuos de produção, onde o produto de um processo é o insumo 

para o outro subsequente. Ao estágio que produz o insumo para o subsequente se denomina 

processo "upstream"; e àquele que emprega o insumo do processo imediatamente anterior 

se denomina processo "downstream". 

Conforme relatado, pode-se sentenciar que firmas com integração vertical 

necessariamente devem ser analisadas em conjunto, no sentido de preservar as condições de 

competição em determinado mercado relevante. 

Basicamente isto suporta a decisão de estruturação do conceito de Grupo, respaldado 

também pela Resolução n.º 101, sendo possível a identificação das empresas prestadoras de 

serviço de telecomunicações vinculadas por relação de controle e, então, podendo-se realizar a 

correta alocação de ativos e custos necessária à implementação de modelo de custos na 

interconexão em rede móvel. 

Como já citado acima, a maioria dos possíveis problemas concorrenciais no âmbito de 

condutas anticoncorrenciais verticais em setores regulados está condicionada pela estrutura 

vertical desses setores. 

A literatura antitruste aponta que as firmas verticalmente integradas, com poder de 

mercado da rede local, são capazes de adotar condutas anticompetitivas de caráter vertical, como 

a discriminação do preço de acesso com o objetivo de elevar os custos das empresas concorrentes 

e aumentar as barreiras à entrada nos mercados de serviços finais. 

Cabe ressaltar que o poder de mercado deve estar presente no mercado origem da conduta 

anticompetitiva, não sendo necessária a presença do mesmo no mercado alvo da prática. Os 

riscos no âmbito da defesa da concorrência ligados a práticas restritivas verticais ao longo da 

cadeia produtiva, referem-se a possibilidade de que firmas que detenham poder de mercado no 
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mercado a montante adotem ações prejudiciais à concorrência no segmento a jusante, conforme 

depreende-se das disposições da Resolução nº 20/99 que estabelecem as diretrizes de análises de 

condutas anticoncorrencias: 

“B. PRÁTICAS RESTRITIVAS VERTICAIS 

As práticas restritivas verticais são restrições impostas por produtores/ofertantes de bens 

ou serviços em determinado mercado ("de origem") sobre mercados relacionados 

verticalmente – a "montante" ou a "jusante" – ao longo da cadeia produtiva (mercado 

"alvo").  

As restrições verticais são anticompetitivas quando implicam a criação de mecanismos de 

exclusão dos rivais, seja por aumentarem as barreiras à entrada para competidores 

potenciais, seja por elevarem os custos dos competidores efetivos, ou ainda quando 

aumentam a probabilidade de exercício coordenado de poder de mercado por parte de 

produtores/ofertantes, fornecedores ou distribuidores, pela constituição de mecanismos que 

permitem a superação de obstáculos à coordenação que de outra forma existiriam.  

Assim, em casos de restrições verticais, a análise da interação entre diferentes mercados 

relevantes adquire particular importância. Isto porque uma determinada conduta no 

mercado alvo pode ter como principal efeito sobre a concorrência não simplesmente seu 

impacto no mercado alvo em questão, mas no mercado de origem, onde eventualmente 

tenha havido um reforço da posição dominante em virtude da conduta vertical em questão. 

A fixação de preço de revenda discutida adiante, pode, por exemplo, aumentar a 

probabilidade de êxito de um cartel em virtude da redução dos custos de monitoramento 

das empresas participantes, visando evitar a desobediência ao acordo ilícito. 

Como no caso das restrições horizontais, as práticas verticais pressupõem, em geral, a 

existência de poder de mercado sobre o mercado relevante "de origem", bem como efeito 

sobre parcela substancial do mercado "alvo" das práticas, de modo a configurar risco de 

prejuízo à concorrência.” (Grifou-se). 

Na análise de mercado de infraestrutura de acesso em rede móvel, a integração vertical se 

dá principalmente quando o detentor da rede de acesso também é detentor de rede de transporte. 

Ou seja, dado que um prestador possua rede de transporte em uma determinada AR, e a maior 

parte de seus usuários tem acesso a um serviço que é ofertado por meio de uma rede 

verticalizada, há ganhos competitivos em relação ao mercado de infraestrutura de acesso, haja 
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vista este deter insumos essenciais a outros prestadores em um mercado relevante da cadeia do 

negócio. 

Por conta disso, considerou-se que quando um prestador possui rede de transporte 

disponível para mais de 90% da população de uma determinada AR há uma integração vertical na 

infraestrutura de acesso em rede móvel 

A tabela a seguir apresenta as empresas que cumprem esse critério. 
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11 1 1 1 0 0 0 0
12 1 1 1 0 0 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0
14 1 1 0 0 0 0 0
15 1 1 0 0 0 0 0
16 1 1 0 0 0 0 0
17 1 1 0 0 0 0 0
18 1 1 0 0 0 0 0
19 1 1 1 0 0 0 0
21 1 1 1 1 0 0 0
22 1 0 0 1 0 0 0
24 1 1 0 1 0 0 0
27 1 0 0 1 0 0 0
28 1 0 0 1 0 0 0
31 1 1 0 1 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
34 0 1 0 0 0 0 0
35 1 0 0 0 0 0 0
37 1 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
41 1 1 1 1 0 0 0
42 0 0 0 1 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 1 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0
47 1 0 0 1 0 0 0
48 1 1 0 1 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0
51 1 1 0 1 0 0 0
53 1 1 0 1 0 0 0
54 1 1 0 1 0 0 0
55 0 0 0 1 0 0 0
61 1 1 1 1 0 0 0
62 0 0 0 1 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 1 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 1 0 0 0
68 0 0 0 1 0 0 0
69 0 0 0 1 0 0 0
71 1 1 1 1 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0
79 1 0 0 1 0 0 0
81 0 1 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0
85 1 1 1 1 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0
92 1 0 0 1 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0

PMS CTBC PMS SERCOMTEL PMS AEIOUPMS VIVO PMS CLARO PMS TIM PMS OI

 

4.4.6) Acesso privilegiado a fontes de financiamento 

Da mesma maneira que ocorre com o poder de negociação, pode-se afirmar que, em 

relação às demais prestadoras e principalmente em relação a uma eventual entrante, grande 

Grupos Econômicos integrados, ofertando serviços integrantes de uma mesma cadeia produtiva, 
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bem como ofertando serviços complementares e, ainda, líderes de mercado nos segmentos que 

atuam, possuem acesso a fontes de financiamentos nacionais e internacionais com juros 

inferiores. Dessa forma, o fato do custo de capital de grandes Grupos do SMP ser inferior, gera 

outra vantagem competitiva considerável. 

No caso do Brasil, deve-se citar ainda os aportes financeiros concedidos pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES que atua no setor de 

telecomunicações financiando operadoras fixas, móveis e de TV por assinatura, tendo como 

objetivos estimular a demanda por equipamentos e software fornecidos pela indústria local, 

fomentar o desenvolvimento tecnológico no País e promover a universalização dos serviços de 

telecomunicações. 

O Banco apóia os investimentos de implantação e expansão das redes, visando à melhoria 

da qualidade desses serviços e à introdução de novas tecnologias, através de financiamento 

direto, indireto e misto. São financiados investimentos em obras, instalações, sistemas de 

informação, serviços e equipamentos, com linhas de financiamentos associadas ao BNDES 

Finem. 

Um rápido levantamento dos financiamentos feitos pelo Banco nos últimos 4 (quatro) 

anos para o setor de telecomunicações resulta no seguinte quadro: 

 

Empresa/Grupo Valor (milhões R$) Data 

Tim Celular 1.500 2/10/2008 

Vivo 1.500 28/5/2007 

BrT 2.100 6/10/2006 

Grupo Oi + BrT 4.400 18/11/2009 

Oi 466,7 1/11/2006 

 Considerando que em relação a uma eventual entrante, grande Grupos Econômicos 

integrados, ofertando serviços integrantes de uma mesma cadeia produtiva, bem como ofertando 

serviços complementares possuem acesso a fontes de financiamentos nacionais e internacionais 
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com juros inferiores, o que gera outra vantagem competitiva considerável, os Grandes Grupos 

Econômicos em telecomunicações que se enquadram nas características citadas são, em todas as 

AR: CLARO, OI, TIM e VIVO. 

4.4.7) Da definição dos detentores de PMS 

Considerando o aspecto analisado no presente documento no que diz respeito às 

avaliações dos 7 (sete) critérios constantes no PGMC, verifica-se que são considerados detentores 

de PMS os Grupos que cumprem todos os critérios analisados. Assim, o quadro a seguir 

apresenta, por AR, um resumo dos detentores de PMS: 
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AR Vivo Claro Tim Oi CTBC Sercomtel AEIOU
11 Vivo Claro - - - - -
12 Vivo - - - - - -
13 Vivo - - - - - -
14 Vivo - - - - - -
15 Vivo - - - - - -
16 Vivo Claro - - - - -
17 Vivo - - - - - -
18 Vivo - - - - - -
19 Vivo Claro - - - - -
21 Vivo Claro - Oi - - -
22 Vivo - - Oi - - -
24 Vivo - - Oi - - -
27 Vivo - - Oi - - -
28 Vivo - - Oi - - -
31 - - - Oi - - -
32 - - - - - - -
33 - - - - - - -
34 - - - - - - -
35 - - - - - - -
37 - - - - - - -
38 - - - - - - -
41 - - - Oi - - -
42 - - - Oi - - -
43 - - - - - - -
44 - - - - - - -
45 - - - Oi - - -
46 - - - - - - -
47 - - - Oi - - -
48 - - - Oi - - -
49 - - - - - - -
51 - - - Oi - - -
53 Vivo Claro - Oi - - -
54 - - - Oi - - -
55 - - - Oi - - -
61 Vivo - - Oi - - -
62 - - - Oi - - -
63 - - - - - - -
64 - - - - - - -
65 - - - Oi - - -
66 - - - - - - -
67 - - - Oi - - -
68 - - - Oi - - -
69 - - - Oi - - -
71 - Claro Tim Oi - - -
73 - - - - - - -
74 - - - - - - -
75 - - - - - - -
77 - - - - - - -
79 - - - Oi - - -
81 - - - - - - -
82 - - - - - - -
83 - - - - - - -
84 - - - - - - -
85 - - - Oi - - -
86 - - - - - - -
87 - - - - - - -
88 - - - - - - -
89 - - - - - - -
91 - - - - - - -
92 - - - Oi - - -
93 - - - - - - -
94 - - - - - - -
95 - - - - - - -
96 - - - - - - -
97 - - - - - - -
98 - - - - - - -
99 - - - - - - -  
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4.5) EVOLUÇÃO DO MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Discutidos os aspectos relacionados à análise de Poder de Mercado Significativo no 

mercado relevante de Infraestrutura de Acesso em Rede Móvel, passa-se agora a uma discussão 

em relação às perspectivas futuras em relação a esse mercado, considerando os aspectos 

regulatórios e as tendências tecnológicas, de forma a avaliar uma potencial necessidade de 

adoção de medidas regulatórias assimétricas. 

Conforme apontado no Plano Geral de Atualização da Regulamentação das 

Telecomunicações no Brasil – PGR, duas ações a serem realizadas pela Anatel e que inclusive já 

foram submetidas à Consulta Pública produzirão impactos significativos no presente mercado 

relevante. 

Trata-se do Regulamento para Exploração do Serviço Móvel Pessoal – SMP por meio de 

Rede Virtual, Consulta Pública nº 50/2009, e do Edital de Licitação da Banda H, Consulta 

Pública nº 51/2009. 

A primeira ação permite a criação do chamado “mercado de atacado do SMP”, por meio 

da introdução dos chamados operadores virtuais, conhecidos internacionalmente como MVNOs 

(Mobile Virtual Network Operators). A partir da aprovação deste regulamento, o presente 

mercado relevante ganhará novos demandantes, já que o grande insumo dos MVNOs é 

justamente a infraestrutura de acesso móvel das empresas que seria demandada. 

Conforme dispõe a proposta da Anatel, uma das categorias de operadores virtuais é o 

chamado Autorizado de Rede Virtual, que possui uma Autorização do SMP, sem a referida 

outorga de RF, de maneira que esta entidade tenderá a alugar a infraestrutura de acesso de uma 

Prestadora Origem, por meio de um Contrato de Compartilhamento de Rede, e a partir daí, 

ofertar o serviço ao cliente final. 

Assim, os insumos que hoje são demandados por empresas que detém outorga de 

radiofreqüência do SMP, e que por isso possuem obrigações de construção de infraestrutura 

própria, serão demandados por empresas com outras características, de maneira que o presente 

mercado será afetado, podendo adquirir uma outra dinâmica em relação à atual. 
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Por conta disso, um primeiro diagnóstico em relação à evolução desse mercado é 

justamente a tendência de que os insumos pertencentes à infraestrutura de acesso em rede móvel 

tenham sua oferta ampliada quando da aprovação desse regulamento, de maneira que caberá a 

Anatel reavaliar a necessidade de assimetrias regulatórias para os detentores de PMS. 

Com relação à segunda ação, o Edital da Banda H, verifica-se uma tentativa da Anatel em 

ampliar a competição por infraestruturas ao tentar inserir uma 5ª empresa nacional na prestação 

do SMP. Esse novo entrante teria obrigações de construção de infraestrutura de acesso em rede 

móvel em todo o país, o que corresponderia a um quantitativo de cerca de 10 a 12 mil novas 

ERBs instaladas, o que ampliaria em cerca de 20% a infraestrutura existente no momento. 

Nesse contexto, vislumbra-se uma ampliação na oferta no mercado em análise, de maneira 

que essa ação serviria para mitigar as possibilidades de exercício de poder de mercado por parte 

dos detentores de PMS, reduzindo uma eventual necessidade de introdução de assimetrias 

regulatórias. 

Por fim, apresenta-se a seguir uma projeção de crescimento do SMP para os próximos 

anos, incluindo-se aí tanto acessos por handsets quanto terminais de dados, nas faixas destinadas 

ao serviço. 
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ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO DO SMP
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Figura 37: Estimativa de Crescimento do SMP. 
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5) MERCADO RELEVANTE DE INTERCONEXÃO EM REDE MÓVEL 

5.1) DA DIMENSÃO PRODUTO 

No mercado relevante na dimensão produto define-se precisamente as características do 

produto ou serviço que estamos investigando, com a análise de redes específicas, subconjunto das 

redes de telecomunicações, quais sejam, as redes móveis, para que se determine se é ou não 

instrumento de prática anticompetitiva. 

Quando uma chamada é feita entre os usuários finais que se utilizam redes distintas, isto 

envolve três elementos essenciais: a originação na rede fixa ou móvel, terminação na rede móvel 

e Ponto de Interconexão (POI) entre as redes. A originação refere-se ao transporte de uma 

chamada ao assinante final sobre a rede pela qual o usuário chamador está conectado. Já a 

terminação refere-se ao transporte da chamada originada para o recebimento desta sobre a rede 

pela qual o usuário que a recebe está conectado. 

Quando um usuário que faz uma chamada e o usuário que recebe estão sobre redes 

diferentes, é necessário um Ponto de Interconexão (POI) entre estas duas redes. A originação, a 

terminação e o POI representam os elementos de uma chamada entre os assinantes sobre duas 

redes separadas. 

A definição de mercado relevante na dimensão produto deve ser feita levando em 

consideração a substitutibilidade (existência de produtos que possam substituir o bem analisado 

do ponto de vista dos demandantes) do lado da demanda, e a elasticidade do lado da oferta. 

Da definição apresentada, pode-se constatar que nas redes de telecomunicações existe 

uma relação de demanda e oferta de interconexão. Nesta os demandantes são as prestadoras 

proprietárias da chamada, que precisam levar a comunicação de um ponto a outro, necessitando 

desta forma passar por uma pluralidade de redes interconectadas, e as demandadas são as redes 

pelas quais estas chamadas passam, caracterizando o mercado de interconexão. 

Entende-se como demandante, na presente análise, como sendo a originadora da chamada 

(proprietária), a qual é responsável por levar a chamada de seu usuário até o outro ponto. Como 

dito acima, a análise deverá ser baseada na substitutibilidade. Logo, a substituição pode ser 
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entendida como sendo entre sua própria rede para não ser influenciada pelo poder de mercado da 

demandada ou entre a rede de outra operadora, que ofereça um preço mais baixo. 

Por outro lado, a demandada tem, no momento da realização da chamada, a rede que leva 

a chamada da demandante até o ponto desejado. A análise, neste caso, está baseada na 

elasticidade da oferta (preço x demanda). 

Independentemente de sua condição (se demandante ou demandada), a empresa que gera 

o maior tráfego tenderá a ditar as regras: 

- Se demandante, poderá forçar a demandada a baixar o valor cobrado a título de 

uso da rede, forçando seus usuários a ligarem menos pra usuários da demandada 

pelo aumento dos preços de público nessas chamadas ou reduzindo o preço de 

público dentro de sua rede; 

- Se demandada, poderá impor o valor de uso de sua rede que considerar mais 

vantajoso, cabendo à demandante, caso queira deixar de ser influenciada pelo 

domínio da demandada, construir sua própria rede. 

Assim sendo, a dimensão produto para a presente análise considera o tráfego gerado pelas 

redes integradas, ou seja, a interconexão em redes móveis, incluindo-se aí, tanto as redes do 

Serviço Móvel Pessoal – SMP, definidas conforme regulamento do SMP, aprovado pela 

Resolução nº 477, de 7/08/2007, quanto as redes do Serviço Móvel Especializado – SME, 

definidas conforme regulamento do SME, aprovado pela Resolução nº 404, de 5/05/2005, em 

conformidade com o estabelecido no PGMC, Art. 6º. 

5.2) DA DIMENSÃO GEOGRÁFICA 

No mercado de telecomunicações, o âmbito geográfico do mercado relevante, 

principalmente na União Européia, tem sido tradicionalmente definido em função de dois 

critérios principais:  

(a) a área abrangida por uma rede: na prática esta área corresponderá aos limites da área 

na qual um operador está autorizado a prestar o serviço; e  
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(b) a existência de instrumentos legais e regulamentares: o fato das prestadoras de 

telecomunicações poderem ofertar serviços exclusivamente nas áreas em que foram 

autorizadas e o fato da arquitetura da rede refletir a dimensão geográfica das licenças 

de telecomunicações, explicam o motivo de se considerar as normas regulamentares 

como critério principal na dimensão geográfica. 

Com base nesses dois critérios principais, os mercados geográficos devem ser 

considerados locais, regionais ou nacionais.  

Anteriormente à migração para o SMP, a ANATEL utilizava como critério geográfico na 

telefonia móvel a divisão do modelo regulatório estabelecida na Norma Geral de 

Telecomunicações nº 20/96, aprovada pela Portaria nº 1.533, de 04/11/1996, delimitando o 

mercado geográfico do Serviço Móvel Celular em 10 Áreas de Concessão. 

Entretanto, com a introdução do arcabouço regulatório do SMP, sucedâneo do SMC, a 

dimensão geográfica das autorizações para prestar o SMP passou a ser as três Regiões 

estabelecidas no Plano Geral de Autorizações do SMP – PGA – SMP, homogeneizando as redes 

de SMP por Região do PGA: 

“Art. 7º. O território brasileiro, para os efeitos deste PGA-SMP, é dividido 

nas áreas que constituem as três Regiões estabelecidas no Anexo I.” 

Por sua vez, o RRUR-SMP estabelece: 

Art. 11. Os Grupos detentores de PMS na oferta de interconexão em rede 

móvel em cada região do PGA do SMP são determinados pela 

Anatel.(Grifou-se). 

Dessa forma, analisando-se sobre o prisma dos dois critérios explicados acima, pode-se 

concluir que:  

(i) as operadoras de SMP detêm ou tenderão a construir redes similares e homogêneas 

em termos competitivos por Região do PGA–SMP; e  
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(ii)  tanto o PGA-SMP quanto o RRUR-SMP estabelecem normas regulamentares com 

dimensões geográficas regionais.  

Assim sendo, entende-se que, para a presente análise e para a determinação dos Grupos 

detentores de PMS na oferta de interconexão em rede móvel, o mercado relevante dimensão 

geográfica deve ser definido como sendo as três Regiões do PGA-SMP. 

5.3) PLAYERS ATUANTES NO MERCADO RELEVANTE 

Os seguintes Grupos Econômicos contam com Outorgas para Prestação do Serviço Móvel 

Pessoal – SMP ou do Serviço Móvel Especializado – SME: 

i) Grupo Algar: CTBC Celular S/A 

ii)  Grupo Claro: Claro S/A e Americel S/A 

iii)  Grupo Nextel: Nextel Telecomunicações LTDA 

iv) Grupo Oi: TNL PCS S/A 

v) Grupo Sercomtel: Sercomtel Celular S/A 

vi) Grupo Tim: Tim Celular S/A e Tim Nordeste S/A 

vii)  Grupo Unicel: Unicel do Brasil Telecomunicações LTDA 

viii)  Grupo Vivo: Vivo S/A e Telemig Celular S/A 

ix) Grupo Outros SME: Comtrac Eletronica Ltda., Direta Telecomunicacoes 

Ltda., Falkland Tecnologia Em Telecomunicações Ltda, H. M. Sandres 

Sobrinho, Lig-Mobile Telecomunicacoes Ltda, Macomex Servicos 

Especializados Ltda – Me, Metalurgica L.C.R. Ltda., Mobicom-

Telecomunicacoes Ltda, Radio Movel Digital S/A, Radionet Ltda, Scam 

Servicos De Comunicacao Da Amazonia Limitada, Splice Do Brasil - 

Telecomunicacoes E Eletronica S.A., Sunbird Telecomunicacoes Ltda, 
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Superchip Telecomunicacoes Ltda, Telcom Telecomunicacoes Do Brasil Ltda, 

Tgd Teleglobal Digital S/A, Vertix Equipamentos E Servicos De Audio Ltda E 

Wanco Telecomunicacoes Ltda. 

 

5.4) PLAYERS COM PMS 

Para avaliação e determinação dos Grupos Econômicos detentores de Poder de Mercado 

Significativo – PMS no mercado de Interconexão de Rede Móvel em cada Região definida pelo 

PGA-SMP, deve-se analisar os 7 (sete) critérios definidos no Art. 9º do PGMC, também 

presentes no artigo 12 do RRUR-SMP. Passaremos a essa avaliação agora. 

5.4.1) Participação de mercado no Mercado Relevante 

A participação de mercado no mercado de interconexão de rede móvel pode ser 

determinada por diversas variáveis. Idealmente essa avaliação deveria ser feita pelo tráfego 

terminado em cada uma das redes de telecomunicações envolvidas no mercado relevante em 

questão, por ser esse o mecanismo que efetiva remunera a utilização da rede, no entanto, estudos 

da Anatel já mostraram que o relacionamento relativo, ou seja, a participação de cada prestadora 

no montante total de terminação de chamadas tem alta correlação com a proporção em termos de 

quantidade de acessos do serviço móvel. Nesse sentido, a avaliação baseada em acessos móveis 

não implicará em uma distorção relevante no cenário em estudo. 

Dessa forma, a estrutura de participação de mercado dos Grupos que contém prestadoras 

do SMP ou SME no Brasil, baseado em dados de acesso de março/2010, em cada Região do 

PGA-SMP é a apresentada na tabela a seguir. 

 

Grupo / Região I II III Total 

ALGAR 0,51% 0,06% 0,15% 0,30% 

CLARO 21,13% 28,16% 29,48% 25,07% 

NEXTEL 1,13% 0,38% 3,16% 1,46% 
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Outros do SME 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 

OI 26,61% 15,72% 12,16% 20,11% 

SERCOMTEL 0,00% 0,18% 0,00% 0,04% 

TIM 24,47% 23,76% 20,66% 23,31% 

UNICEL 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 

VIVO 26,14% 31,72% 34,33% 29,68% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A avaliação de participação de mercado acima apresentada mostra a predominância dos 

mesmos 4 (quatro) grandes grupos em cada Região do PGA-SMP, representado uma participação 

de mercado conjunta de 98,35%, 99,36% e 96,63% nas Regiões I, II e III, respectivamente. A 

tabela a seguir resume a Participação de Mercado apenas dos 4 grupos dominantes. 

Grupo / Região I II III Total 

CLARO 21,13% 28,16% 29,48% 25,07% 

OI 26,61% 15,72% 12,16% 20,11% 

TIM 24,47% 23,76% 20,66% 23,31% 

VIVO 26,14% 31,72% 34,33% 29,68% 

Total 98,35% 99,36% 96,63% 98,16% 

 

Avaliando esse cenário cabe avaliar os objetivos para determinação do PMS dentro do 

mercado de interconexão de rede móvel, de tal forma que os critérios adotados levem à uma 

efetividade nas medidas a serem adotadas para fomento à competição. 

Diante de um cenário como apontado, uma análise simplista poderia concluir que o 

mercado se encontra equilibrado entorno dos 4 grupos listados, em especial na Região I, em que 

todos possuem uma participação acima de 20%. No entanto, “carimbar” todos os grandes grupos 

como PMS não leva a qualquer alteração significativa no mercado, tendo em vista que todos 

estarão sob igualdade de condições, o que contradiz a própria noção de estabelecimento de 

assimetrias. 
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Neste sentido, considerando o critério de 20% de participação de mercado como patamar 

para considerar que um determinado Grupo possui relevância no presente critério, todos aqueles 

Grupos com participação acima desse patamar devem ser considerados, a saber: (i) Região I: 

CLARO, OI, TIM e VIVO; (ii) Região II: CLARO, TIM e VIVO; e (iii) Região III: CLARO, 

TIM e VIVO 

4.2 - Presença de Economias de Escala e Poder de negociação nas compras de insumos, 

equipamentos e serviços 

É notório que nos setores de infra-estrutura, e como tal o setor de telecomunicações, há a 

presença de economias de escala derivadas principalmente da existência de elevados custos fixos, 

ou seja, custos que não variam com a quantidade produzida, devendo ser arcados mesmo que não 

haja produção. 

Essas economias de escala podem impedir a entrada de novos concorrentes por forçá-los a 

já entrarem com uma escala de produção grande e adequada. As economias de escala são 

intrínsecas às redes de telecomunicações, com maior ou menor grau, dependendo do tamanho da 

rede de telecomunicações que se está avaliando. Neste trabalho utilizou-se o conceito de presença 

de rede para avaliar a diferença entre os Grupos econômicos, entendido como presença de 

intraestrutura de acesso no município o que possibilita uma avaliação do tamanho da economia 

de escala que um determinado Grupo possui com relação aos demais. 

A tabela a seguir resume o atendimento a municípios no Brasil para cada Região do PGA-

SMP, por cada grupo10. 

Região I: 

Grupo Qtd. de Municípios Participação 

Algar 57 1,87% 

Claro 1815 59,47% 

Nextel 17 0,56% 

Oi 1478 48,43% 

                                                   
10 Dados extraídos do Sistema de Serviços de Telecomunicações – STEL em 28/04/2010 
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Outros SME 17 0,56% 

Tim 1530 50,13% 

Vivo 1715 56,19% 

Total de Municípios da Região: 3.052 

 

Região II: 

Grupo Qtd. de Municípios Participação 

Algar 7 0,37% 

Claro 1270 68,02% 

Nextel 11 0,59% 

Oi 1257 67,33% 

Outros SME 25 1,34% 

Sercomtel 2 0,11% 

Tim 1103 59,08% 

Vivo 1297 69,47% 

Total de Municípios da Região: 1.867 

 

Região III: 

Grupo Qtd. de Municípios Participação 

Algar 23 3,57% 

Claro 554 85,89% 

Nextel 8 1,24% 

Oi 331 51,32% 

Outros SME 15 2,33% 

Tim 567 87,91% 

Unicel 16 2,48% 

Vivo 645 100,00% 

Total de Municípios da Região: 645 
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Avaliando os resultados apresentados nas tabelas acima percebe-se que os quatro grandes 

Grupos Econômicos do Brasil, a saber, Claro, Oi, Tim e Vivo, sempre apresentam uma presença 

em boa parte dos municípios de cada região variando de 48,43% à 100%, enquanto que os demais 

grupos tem uma presença máxima de 3,57% (Grupo Algar na Região III). 

Ademais, as economias de escalas são também refletidas em poder de negociação, cujo 

conceito econômico é de poder de monopsônio que, em suma, significa a capacidade de 

determinados compradores de afetar o preço de um produto a ser comprado. O poder de 

monopsônio possibilita ao comprador adquirir a mercadoria por valor inferior ao preço que 

prevaleceria em um mercado competitivo. 

O poder de monopsônio advém de dois tipos de estruturas de mercado: (i) monopsônio - 

que se refere ao mercado que possui um único comprador; e (ii) oligopsônio - que se refere a um 

mercado com poucos compradores. 

O mercado de SMP e o mercado de interconexão em rede móvel encaixam-se exatamente 

na estrutura oligopsônia, existindo em cada mercado relevante em questão poucos compradores 

de insumos.  

Dessa forma, no mercado de compradores de insumos para a prestação de SMP, são as 

maiores empresas de SMP que detêm uma escala considerável e consideráveis poderes de 

monopsônio ou de negociação, ou seja, quanto maior a participação de mercado no SMP maior 

será suas necessidades de insumo e, consequentemente, maior será seu poder de monopsônio. 

Assim, considerando o critério de economias de escala e poder de negociação, considera-

se que os quatro grandes grupos econômicos, diga-se CLARO, OI, TIM e VIVO apresentam 

economias de escala mais significativas que os demais grupos em análise. 

5.4.2) Presença de Economias de Escopo 

As economias de escopo são economias derivadas da produção conjunta de dois ou mais 

bens, ou seja, são reduções nos custos médios derivadas da produção conjunta de bens distintos, 

dados os preços dos insumos. 
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Da mesma forma que na existência de economias de escala, é sabido que no setor de 

telecomunicações é significativa a presença de economias de escopo, onde em uma mesma rede 

de telecomunicações ofertam-se vários serviços. Atualmente a grande maioria das prestadoras de 

serviços de telecomunicações aproveita das economias de escopo. As prestadoras de STFC 

ofertam na mesma rede o STFC nas modalidades local, nacional e internacional, bem como 

comunicação de dados e aluguel de infra-estrutura; as operadoras de SMP ofertam 

simultaneamente, por meio da mesma rede móvel, voz, dados, áudio e vídeo. Todos gerando, 

portanto, economias de escopo. 

A avaliação comparativa de quais grupos apresentam economias de escopo maiores que 

outros grupos perpassa por uma definição conceitual de qual parâmetro ou parâmetros devem ser 

considerados. Em princípio, como já afirmado acima, as redes de telecomunicações possuem 

intrinsecamente economias de escopo, podendo ofertar diversas facilidades sobre uma mesma 

rede, porém, dependendo do tipo de rede, essas economias de escopo podem se tornar mais 

significativas. 

Por exemplo, uma rede totalmente montada sob um conceito de NGN tem, 

potencialmente, a maior economia de escopo possível em telecomunicações, tendo em vista que o 

conceito do NGN supõe uma rede capaz de oferecer diversos aplicativos sobre uma mesma infra-

estrutura, de forma transparente. Isso não ocorre, em grau elevado, com redes essencialmente 

baseadas em circuitos. 

Não obstante, tal avaliação não se mostra determinante neste momento para os objetivos 

que se busca com este trabalho, bastando um entendimento geral de que as economias de escopo 

se encontram presentes de forma relevante no setor de telecomunicações. 

Assim, para fins de avaliação deste critério, entende-se que para o mercado de 

interconexão em redes móveis, todos os players existentes apresentam economia de escopo. 

5.4.3) Controle sobre infra-estrutura 

A idéia de essential facility foi desenvolvida pela doutrina norte-americana para um maior 

controle sobre situações em que a posse exclusiva de um serviço ou produto intermediário 
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essencial, por um determinado agente, pudesse inviabilizar a existência de um regime de 

competição em determinado mercado, em face ao fato de que o bem em questão não poderia ser 

duplicado por se constituir de um monopólio natural. A Secretaria de Direito Econômico do 

Ministério da Justiça – SDE assim define uma essential facility, in verbis: 

“Diz-se que um determinado ativo constitui uma essential facility quando o 

mesmo é vital para a viabilidade competitiva de algum agente econômico, 

ou seja, se uma empresa não tem acesso a esse ativo (o qual pode ser, 

inclusive, um bem intangível), não pode competir de modo efetivo num dado 

mercado relevante. Para a caracterização da essential facility, é também 

necessário que, aos competidores do controlador desse ativo, seja inviável 

ou não razoável duplicá-lo (por exemplo quando se trata de um monopólio 

natural sujeito a significativos ganhos de escala) e que o controlador do 

mesmo tenha condições de prover o acesso dos seus competidores ao 

referido ativo. Também podem ser consideradas como essential facilities 

ativos criados como parte de um regime regulatório específico (mesmo que 

não se trate de um monopólio natural) ou ainda estruturas de propriedade 

do governo e cuja criação  ou manutenção é subsidiada (ver Hoverkamp, H., 

Federal Antitrust Policy – The Law of Competition and its Practice, West 

Publishing Co., St. Paul, 1994, p 274)”. 

Adicionalmente, a facilidade essencial implica, no mínimo, as seguintes condições: 

(i) que, sem o acesso àquela estrutura, não exista chance de competição, isto é, que a 

estrutura seja indispensável à concorrência; 

(ii)  que não seja economicamente eficiente, nem possível, para novos entrantes 

duplicarem a estrutura; 

(iii)  que o controle da estrutura gere ao seu titular o potencial de eliminar a 

concorrência; 
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(iv) que a facilidade seja efetivamente essencial, como dispõe a literalidade da 

expressão, e não mera conveniência ou oportunidade menos dispendiosa para o 

concorrente; 

(v) que a recusa de disponibilização da essencialidade não possua razão econômica 

ou jurídica justificável e razoável. 

No caso das telecomunicações móveis, antes do processo de privatização, o usuário, 

juntamente com seu código de acesso, era considerado como monopólio natural, uma vez que a 

rede necessária para a prestação do serviço móvel era de tal monta, em termos tecnológicos e 

financeiros, que não permitia a entrada de novos concorrentes. 

Com a evolução da tecnologia digital, a possibilidade da portabilidade numérica e a 

obrigatoriedade de compartilhamento da infra-estrutura de torres e a eventual exploração 

industrial da radiofreqüência, novos espaços foram abertos à competição, permitindo tanto a 

construção de infra-estruturas concorrentes quanto a existência de operadoras móveis virtuais – 

MVNOs. 

Desta forma, a replicação de infraestrutura de acesso tornou-se viável, uma vez que já 

existem infraestruturas replicadas, o que, por si só, demonstra sua viabilidade. 

Entretanto, embora a infraestrutura de acesso móvel possa ser replicada do ponto de vista 

de oferta de serviços no varejo, quando se considera o aspecto de atacado para a terminação de 

chamadas, do qual trata o presente mercado relevante, ainda há um outro aspecto a ser avaliado. 

Do ponto de vista do mercado de interconexão em redes móveis, há o chamado 

monopólio de terminação, que implica no fato de que a única empresa que pode terminar uma 

chamada em um determinado usuário é a própria prestadora que atende esse usuário. Assim, se 

uma chamada de uma prestadora A tiver como destino o usuário de uma prestadora B, esta 

prestadora A deverá, portanto, fazer uso da infraestrutura da prestadora B, haja vista ser esta a 

única que detém essa terminação, de forma que há aí embutido um conceito de essencial facility. 

Sob esse aspecto então, todas as empresas prestadoras de SMP possuem esse critério 

quando avaliando o presente mercado relevante. 
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5.4.4) Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo 

Pode-se afirmar que firmas com integração vertical necessariamente devem ser analisadas 

em conjunto, no sentido de preservar as condições de competição em determinado mercado 

relevante. 

Basicamente isto suporta a decisão de estruturação do conceito de Grupo, respaldado 

também pela Resolução n.º 101, sendo possível a identificação das empresas prestadoras de 

serviço de telecomunicações vinculadas por relação de controle e, então, podendo-se realizar a 

correta alocação de ativos e custos necessária à implementação de modelo de custos na 

interconexão em rede móvel. 

Como já citado acima, a maioria dos possíveis problemas concorrenciais no âmbito de 

condutas anticoncorrenciais verticais em setores regulados está condicionada pela estrutura 

vertical desses setores. 

A literatura antitruste aponta que as firmas verticalmente integradas, com poder de 

mercado da rede local, são capazes de adotar condutas anticompetitivas de caráter vertical, como 

a discriminação do preço de acesso com o objetivo de elevar os custos das empresas concorrentes 

e aumentar as barreiras à entrada nos mercados de serviços finais. 

Cabe ressaltar que o poder de mercado deve estar presente no mercado origem da conduta 

anticompetitiva, não sendo necessária a presença do mesmo no mercado alvo da prática. Os 

riscos no âmbito da defesa da concorrência ligados a práticas restritivas verticais ao longo da 

cadeia produtiva, referem-se a possibilidade de que firmas que detenham poder de mercado no 

mercado a montante adotem ações prejudiciais à concorrência no segmento a jusante, conforme 

depreende-se das disposições da Resolução nº 20/99 que estabelecem as diretrizes de análises de 

condutas anticoncorrencias: 

 

“B. PRÁTICAS RESTRITIVAS VERTICAIS 
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As práticas restritivas verticais são restrições impostas por produtores/ofertantes de bens 

ou serviços em determinado mercado ("de origem") sobre mercados relacionados 

verticalmente – a "montante" ou a "jusante" – ao longo da cadeia produtiva (mercado 

"alvo").  

As restrições verticais são anticompetitivas quando implicam a criação de mecanismos de 

exclusão dos rivais, seja por aumentarem as barreiras à entrada para competidores 

potenciais, seja por elevarem os custos dos competidores efetivos, ou ainda quando 

aumentam a probabilidade de exercício coordenado de poder de mercado por parte de 

produtores/ofertantes, fornecedores ou distribuidores, pela constituição de mecanismos que 

permitem a superação de obstáculos à coordenação que de outra forma existiriam.  

Assim, em casos de restrições verticais, a análise da interação entre diferentes mercados 

relevantes adquire particular importância. Isto porque uma determinada conduta no 

mercado alvo pode ter como principal efeito sobre a concorrência não simplesmente seu 

impacto no mercado alvo em questão, mas no mercado de origem, onde eventualmente 

tenha havido um reforço da posição dominante em virtude da conduta vertical em questão. 

A fixação de preço de revenda discutida adiante, pode, por exemplo, aumentar a 

probabilidade de êxito de um cartel em virtude da redução dos custos de monitoramento 

das empresas participantes, visando evitar a desobediência ao acordo ilícito. 

Como no caso das restrições horizontais, as práticas verticais pressupõem, em geral, a 

existência de poder de mercado sobre o mercado relevante "de origem", bem como efeito 

sobre parcela substancial do mercado "alvo" das práticas, de modo a configurar risco de 

prejuízo à concorrência.” (Grifou-se). 

 

Nesta análise de mercado de interconexão de rede móvel, deve-se avaliar como que os 

diferentes Grupos econômicos atuam a fim de se verificar como que a integração vertical, caso 

existente, pode influenciar no mercado estudado. 

Primeira é importante esclarecer o entendimento quanto ao que se considera atuação 

concomitante no mercado de atacado e varejo. A oferta de interconexão de rede móvel é um 

mercado de atacado, tendo em vista que seu insumo, a terminação na rede, não é um produto 

comercializado com usuários do serviço, já o acesso terminal ao usuário é um mercado de varejo, 

seja ele um terminal de acesso do STFC, seja ele do SMP ou do SME. 
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Neste sentido, a terminação de chamadas é um insumo para as originações de qualquer 

terminal de telecomunicações. A integração vertical existe, de forma geral, no momento em que 

existe a atuação de um mesmo Grupo tanto no mercado de terminação móvel quanto no mercado 

de originação de chamadas. No entanto, tendo em vista que qualquer Grupo que atua no mercado 

de interconexão de rede móvel necessariamente atua no mercado de varejo de serviço móvel, a 

avaliação das diferenças entre os Grupos deve ser feita considerando os insumos presentes para 

alguns e inexistentes para outros, como é o caso da originação fixa (pelo STFC). 

A figura a seguir busca resumir o modelo de interconexão de rede móvel no Brasil, de 

forma geral (não incluindo características regionalizadas). Cada nuvem apresentada é uma rede 

de telecomunicações com possibilidade de interconexão de rede móvel. Deve-se considerar que 

todas as redes se interconectam entre si, respeitadas as particularidades de cada rede e região do 

país. 
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Figura 38: Diagrama genérico da interconexão de redes móveis no Brasil. 

O que se nota de imediato da figura é que são poucos os grupos que possuem atuação 

concomitante na interconexão de rede móvel com o varejo de STFC, característica que diferencia 

os Grupos no mercado. 

Dessa forma, o Grupo de SMP, que também é detentor de concessionária de STFC local, 

por possuir o controle sobre uma infra-estrutura cuja duplicação não é economicamente viável, 

ou seja, detém elevado poder de mercado no mercado origem/upstream, está, assim, apto a 

implementar condutas anticoncorrenciais verticais, podendo estender seu poder de mercado para 

o mercado alvo/ downstream. 
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Os Grupos no mercado de interconexão de rede móvel que se enquadram neste contexto 

são: (i) Região I: ALGAR, CLARO e OI; (ii) Região II: ALGAR, CLARO, OI e SERCOMTEL; 

e (iii) Região III: ALGAR, CLARO e VIVO. 

5.4.5) Acesso privilegiado a fontes de financiamento 

Da mesma maneira que ocorre com o poder de negociação, pode-se afirmar que, em 

relação às demais prestadoras e principalmente em relação a uma eventual entrante, grande 

Grupos Econômicos integrados, ofertando serviços integrantes de uma mesma cadeia produtiva, 

bem como ofertando serviços complementares e, ainda, líderes de mercado nos segmentos que 

atuam, possuem acesso a fontes de financiamentos nacionais e internacionais com juros 

inferiores. Dessa forma, o fato do custo de capital de grandes Grupos do SMP ser inferior, gera 

outra vantagem competitiva considerável. 

No caso do Brasil, deve-se citar ainda os aportes financeiros concedidos pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES que atua no setor de 

telecomunicações financiando operadoras fixas, móveis e de TV por assinatura, tendo como 

objetivos estimular a demanda por equipamentos e software fornecidos pela indústria local, 

fomentar o desenvolvimento tecnológico no País e promover a universalização dos serviços de 

telecomunicações. 

O Banco apóia os investimentos de implantação e expansão das redes, visando à melhoria 

da qualidade desses serviços e à introdução de novas tecnologias, através de financiamento 

direto, indireto e misto. São financiados investimentos em obras, instalações, sistemas de 

informação, serviços e equipamentos, com linhas de financiamentos associadas ao BNDES 

Finem. 

Um rápido levantamento dos financiamentos feitos pelo Banco nos últimos 4 (quatro) 

anos para o setor de telecomunicações resulta no seguinte quadro: 

 

Empresa/Grupo Valor (milhões R$) Data 

Tim Celular 1.500 2/10/2008 
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Vivo 1.500 28/5/2007 

BrT 2.100 6/10/2006 

Grupo Oi + BrT 4.400 18/11/2009 

Oi 466,7 1/11/2006 

  

Considerando que em relação a uma eventual entrante, grande Grupos Econômicos 

integrados, ofertando serviços integrantes de uma mesma cadeia produtiva, bem como ofertando 

serviços complementares possuem acesso a fontes de financiamentos nacionais e internacionais 

com juros inferiores, o que gera outra vantagem competitiva considerável, os Grandes Grupos 

Econômicos em telecomunicações que se enquadram nas características citadas são: (i) Região I: 

CLARO, OI, TIM e VIVO; (ii) Região II: CLARO, OI, TIM e VIVO; e (iii) Região III: CLARO, 

OI, TIM e VIVO. 

Os quadros a seguir buscam resumir a análise realizada acima em função dos critérios 

definidos pelo PGMC para determinação de Grupos com PMS no mercado de interconexão de 

rede móvel definidos pelas Regiões do PGA-SMP combinado com as considerações feitas 

anteriormente. Os quadros mostram onde que cada fator foi considerado relevante na análise. 

5.4.6) Da definição dos detentores de PMS 

Os quadros a seguir buscam resumir a análise realizada acima em função dos critérios 

definidos pelo PGMC para determinação de Grupos com PMS no mercado de interconexão de 

rede móvel definidos pelas Regiões do PGA-SMP combinado com as considerações feitas 

anteriormente. Os quadros mostram onde que cada fator foi considerado relevante na análise. 

 

Região I   

Critério/Grupo Algar Claro Nextel Outros SME Oi Tim Vivo  

Participação de Mercado 0 1 0 0 1 1 1  

Economias de Escala 0 1 0 0 1 1 1  

Economias de Escopo 1 1 1 1 1 1 1  
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Controle sobre Infraestrutura 1 1 1 1 1 1 1  

Atuação Concomitante 

Atacado e Varejo 1 0 0 0 1 0 0  

Fontes de Financiamento 0 1 0 0 1 1 1  

Poder de Negociação 0 1 0 0 1 1 1  

Escore 3 6 3 2 7 6 6  

         

Região II  

Critério/Grupo Algar Claro Nextel Outros SME Oi Sercomtel Tim Vivo 

Participação de Mercado 0 1 0 0 0 0 1 1 

Economias de Escala 0 1 0 0 1 0 1 1 

Economias de Escopo 1 1 1 1 1 1 1 1 

Controle sobre Infraestrutura 1 1 1 1 1 1 1 1 

Atuação Concomitante 

Atacado e Varejo 

1 0 0 0 1 1 0 0 

Fontes de Financiamento 0 1 0 0 1 0 1 1 

Poder de Negociação 0 1 0 0 1 0 1 1 

Escore 3 6 2 2 6 3 6 6 

         

Região III   

Critério/Grupo Algar Claro Nextel Outros SME Oi Tim Vivo  

Participação de Mercado 0 1 0 0 0 1 1  

Economias de Escala 0 1 0 0 1 1 1  

Economias de Escopo 1 1 1 1 1 1 1  

Controle sobre Infraestrutura 1 1 1 1 1 1 1  

Atuação Concomitante 

Atacado e Varejo 

1 0 0 0 0 0 1 

 

Fontes de Financiamento 0 1 0 0 1 1 1  

Poder de Negociação 0 1 0 0 1 1 1  

Escore 3 6 2 2 5 6 7  
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Pela avaliação dos escores acima, considerou-se relevante todos grupos que obtiveram 

uma pontuação de todos os 7 (sete) itens avaliados. Sob esse enfoque, destacam-se na Região I o 

Grupo OI e na Região III o Grupo VIVO, de maneira que esses são considerados os Grupos 

Detentores de PMS no Mercado Relevante de Interconexão em Redes Móveis nas respectivas 

Regiões. 

Ademais, conforme pode ser observado, verifica-se que nenhum Grupo Econômico 

alcançou todos os critérios analisados na Região II. Em princípio, poderia ser observada a 

ausência de Detentor de PMS nesse mercado. Entretanto, avaliando cada um dos critérios, 

verifica-se que o aspecto de Integração Vertical (Atuação Concomitante Atacado e Varejo) 

possui uma elevada relevância quando se observa o mercado de interconexão em redes móveis, 

haja vista as possibilidades tanto de atuação integrada com o STFC, quanto o contrário, de 

maneira que se avalia esse critério como diferenciador no escore apresentado. Levando-se isso 

em consideração, verifica-se que o Grupo OI é o único que apresenta esse critério dentre os 4 

Grupos empatados para a Região II, de maneira que considera-se esse Grupo como detentor de 

PMS para fins de aplicação de Medidas Regulatórias Assimétricas conforme define o PGMC. 

Assim, a presente análise conclui pelos seguintes detentores de PMS no mercado de 

interconexão em redes móveis: 

Região I: OI; 

Região II: OI; 

Região III: VIVO. 

5.5) TAMANHO DO MERCADO RELEVANTE E EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS  5 

ANOS 

A figura a seguir apresenta o crescimento da Receita Operacional Bruta e Líquida do setor 

móvel nos últimos anos e a receita de interconexão móvel auferida pelos quatro grandes Grupos 

Econômicos no Brasil. 



 

 

SAUS Quadra 6 – Bloco H – Brasília/DF – CEP: 70070-940 
(61) 2312-2000 e (Fax 2312-2002) 

http://www.anatel.gov.br 

 

 100

35,5
38,8

48,1

59,8

70,0

27,0
29,8

35,1

43,8

51,1

10,0 11,6
16,3

19,9
22,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2004 2005 2006 2007 2008

ROB ROL ITX
 

Figura 39:ROB, ROL e Receita de Interconexão do setor móvel no Brasil (em bilhões de reais).11 

Importante perceber que todas as receitas auferidas apresentam um perfil de crescimento. 

A ROL do setor móvel apresentou um crescimento da ordem de 89% entre 2004 e 2008, no 

entanto, no mesmo período as adições líquidas em termos de acessos móveis superou os 130% de 

variação, conforme gráfico a seguir. 
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Figura 40: Evolução dos Acessos Móveis no Brasil (incluindo SMP e SME).. 

                                                   
11 Dados consideram a Prestação do SMP nos anos de 2006, 2007 e 2008. Receita de ITX referente aos 

Demonstrativos Financeiros encaminhados à Anatel pelos 4 (quatro) grandes Grupos Econômicos. 
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Verifica-se um crescimento médio da ordem de 23% ao ano na quantidade de terminais de 

acesso, o que não é acompanhado pelo crescimento médio anual da receita que foi da ordem de 

17% no mesmo período. Isso demonstra que o setor móvel apresenta uma taxa de crescimento 

considerável em termos de acesso ao serviço que não é acompanhado na mesma proporção pelas 

receitas. 

No que se refere à receita de Interconexão móvel, verifica-se uma dependência dessa 

remuneração ainda de forma relevante, no entanto, esta apresenta um perfil de queda ao longo 

dos anos o que abre a possibilidade para alteração do status atual do mercado. Ou seja, a 

perspectiva de dependência desse tipo de remuneração apresenta uma redução gradativa o que 

implica que alterações no modelo ou valores da remuneração de redes do mercado móvel, neste 

momento, se mostra menos traumática que em períodos anteriores. 
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Figura 41: ROL e relação da remuneração de Interconexão com o ROL. 
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5.6) PERSPECTIVA NA AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS REGULATÓRIAS  

No cenário atual que se apresenta, considerando o crescimento do mercado móvel, tanto 

SMP quanto SME, verifica-se uma perspectiva de crescimento contínuo com a possibilidade de 

redução da dependência do setor sobre a remuneração advinda da interconexão, apesar de 

atualmente ainda ser relevante. 

Deve-se ter em mente que o mercado móvel não se mostra ausente de assimetrias 

regulatórias atualmente, principalmente em função de diversas exigências decorrentes do último 

leilão de Radiofrequências (Edital 002/2007-SPV), conhecido como “Edital 3G”, em que se 

buscou, naquele momento, a massificação do acesso móvel no Brasil. Esse fenômeno distorceu 

de certa forma as características competitivas do setor, tendo em vista que diversos municípios 

não teriam sido atendidos sem essa assimetria. 

Importante lembrar ainda, que o setor de telecomunicações é muito dinâmico e novas 

alternativas tecnológicas são introduzidas a todo o momento assim como novas possibilidades de 

ofertas. O crescimento do acesso em banda larga móvel tem contribuído de forma significativa 

para o crescimento do setor, que, sem essa característica começaria a apresentar uma certa 

estabilização. A figura a seguir mostra, de forma geral, o crescimento dessa característica no 

mercado. 
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Figura 42: Evolução dos Acessos Móveis no Brasil, terminais de voz e dados (mini-modens e terminais 

WCDMA). 
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A perspectiva clara em termos tecnológicos com a evolução das redes móveis é de que a 

voz se torne mais uma facilidade sobre uma rede que provê acesso de dados via pacotes, baseada 

essencialmente em NGN com a grande parte da receita auferida advinda de aplicativos. 

Por outro lado, apesar do crescimento constante da quantidade de acessos móveis e um 

correspondente aumento da receita em uma menor proporção, o uso dos serviços móveis ainda é 

relativamente baixo. O gráfico abaixo apresenta a evolução do tráfego de originação móvel nos 

últimos anos. O que se percebe é que o tráfego intra-rede tem apresentado um crescimento 

superior ao tráfego inter-redes, fenômeno muito explicado pelo valor da taxa de acesso à rede 

móvel. 

Essa variação tem duas vertentes: (i) redução das chamadas inter-redes em função da taxa 

de acesso elevada e, ao mesmo tempo; (ii) redução no valor das chamadas intra-redes. 
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Figura 43: Evolução do tráfego de originação móvel (em bilhões de minutos). 

 Com efeito, a relação do tráfego intra x inter-redes passou de cerca de 3,5% em 2006 para 

mais de 120% em 2008, ou seja, para cada minuto inter-redes falado corresponde mais de 2 

minutos no intra-redes. 
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A concentração do mercado por 4 (quatro) grandes grupos econômicos no Brasil aliado a 

uma taxa de acesso relativamente elevada, leva a crer que o cenário que se apresenta não deverá 

sofrer muitas alterações no futuro próximo, sem a aplicação de medidas que possam reduzir essas 

distorções. 

5.7) PERSPECTIVA NA PRESENÇA DE ASSIMETRIAS REGULATÓRIAS  

Entendido de forma geral como o mercado deverá se comportar nos próximos anos sem 

que qualquer medida adicional seja aplicada, deve-se avaliar o que pode ser feito para reduzir as 

distorções mencionadas, em especial, avaliar o que já se encontra em discussão dentro da 

Agência quanto a medidas que deverão ser aplicadas. 

O primeiro caso é a Licitação da Banda H para o SMP. Nos moldes em que se encontra 

atualmente, a licitação buscará a introdução de um novo player no mercado móvel de âmbito 

nacional. Se essa perspectiva se concretizar, isso, por si só, já será de grande relevância para o 

mercado móvel e provocará alterações consideráveis no modelo previsto anteriormente. 

É difícil neste momento prever o que poderá acontecer, no entanto, sob o cenário que se 

apresenta, esse novo entrante deveria ter incentivos e/ou assimetrias aplicadas ao mercado móvel 

de tal sorte que permita seu crescimento saudável e amplie a competição do setor. No entanto, 

uma avaliação de qual assimetria ou assimetrias sejam mais adequadas carece de um estudo mais 

aprofundado. 

Outra questão em debate na Anatel que deverá levar a uma mudança considerável é a 

proposta de Regulamento do Regulamento sobre os Critérios de Reajuste das Tarifas das 

Chamadas do Serviço Telefônico Fixo comutado envolvendo acessos do Serviço Móvel Pessoal. 

Dependendo de como esse Regulamento será estruturado ele já poderá implicar em uma 

assimetria que venha a propiciar os efeitos necessários para o desenvolvimento de um novo 

entrante no mercado e ainda, possibilitar o aumento do tráfego nas redes móveis. No entanto, a 

análise de seus impactos envolve ainda a definição de como a assimetria será implementada. 
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Tendo em vista as duas perspectivas imediatas apontadas acima, não se verifica, nesse 

momento, a necessidade de aplicação de assimetrias regulatórias adicionais para fomento à 

competição. 
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6) MERCADO RELEVANTE DE ORIGINAÇÃO DE CHAMADAS EM REDE  

TELEFÔNICA FIXA 

6.1) DA DIMENSÃO PRODUTO 

Trata-se do mercado de varejo de oferta de voz e outros sinais, nos termos da definição 

contida no regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, anexo à Resolução n.º 426, de 9 

de dezembro de 2005, entretanto, compreendendo apenas a modalidade local do serviço, ou seja, 

as comunicações estabelecidas entre uma mesma área local. 

Este mercado foi escolhido selecionado entre aqueles merecedores de análise no âmbito 

do PGMC em virtude do controle sobre o acesso local ainda se constituir em uma essencial 

facility, permitindo um risco de exercício de poder de mercado relacionado à concentração 

existente no domínio das infra-estruturas de acesso local, existindo, entretanto, fortes 

perspectivas da entrada em operação de inovações que substituirão as formas tradicionais de 

acesso local, o que elevará a concorrência potencial dado o crescimento da dispersão de 

alternativas tecnológicas que podem substituir a chamada telefônica por meio do STFC, tal como 

sua definição regulamentar. 

Obviamente, uma vez concretizadas estas alternativas, as mesmas deverão vir 

acompanhadas de mecanismos de “vantagem do pioneiro” em favor dos Grupos sem PMS, em 

função das possíveis integrações horizontais ou verticais entre estas alternativas e as redes já 

estabelecidas dos Grupos com PMS que poderão favorecer este últimos e tornar inócua as fontes 

de concorrência potencial anunciadas. 

6.2) DA DIMENSÃO GEOGRÁFICA 

Local, mas compreendido neste cenário como limitado pela área de um município, em 

virtude da escassez de dados específicos sobre localidades. O corte local é mais real, pois é nesta 

área que, o usuário, caso tenha escolha, pode efetivamente intercambiar as ofertas. 

Deve-se esclarecer que, por privilégio ao prazo de edição do PGMC, não foram realizadas 

análises que possibilitassem a agregação de mercados na dimensão geográfica, entendendo-se 
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que uma possível sofisticação não mudaria substancialmente as conclusões apresentadas ao longo 

deste trabalho.  

 

6.3) PLAYERS ATUANTES 

Os grupos Telemar, Telefônica, CTBC, Sercomtel, Telmex/América Móvil, GVT, TIM1 e 

outras prestadoras que atuam marginalmente neste mercado e que não estão verticalmente 

integradas aos grandes grupos empresariais internacionais. Em termos de outorgas concedidas, 

tem-se de 109 prestadoras outorgadas até o primeiro semestre de 2010, estando 45 em efetiva 

operação comercial. 

- Telemar: compreende as prestadoras Telemar Norte Leste S.A. e Brasil Telecom S.A.; 

- Telefônica: compreende a prestadora Telecomunicações de São Paulo S.A.; 

- CTBC: compreende a prestadora Companhia de Telecomunicações do Brasil Central; 

- Sercomtel: compreende a prestadora Sercomtel S.A. Telecomunicações; 

- Telmex/América Móvil: compreende a prestadora Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S.A.; 

- GVT: compreende a prestadora Global Village Telecom Ltda.; 

- TIM: compreende as prestadoras Intelig Telecomunicações Ltda. e Tim Celular S.A.; 

- Outros: compreende as prestadoras que atuam em nichos de mercado, notadamente 

aquelas que obtiveram autorização para prestar o STFC sobre a denominação setorial 

de “espelhinhos”, que são: Aerotech Telecomunicações Ltda, Alpha Nobilis 

                                                   
1 No caso do grupo TIM, considera-se aqui apenas os terminais utilizados como terminação de rede fixa, já que a 

mesma atua tanto em terminação fixa quanto em terminação móvel. 
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Consultoria e Serviços Ltda, Amigo Telecomunicações Ltda, BBS Options 

Telecomunicações Ltda, Conecta Telecomunicações S.A., Dsli Vox 3 Brasil 

Comunicações Ltda, Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda - ETML, Engevox 

Telecomunicações Ltda, Épsilon Informática e Telecomunicações Ltda, Falkland 

Tecnologia em Telecomunicações Ltda, Fonar Telecomunicações Ltda, Global 

Crossing Comunicações do Brasil Ltda, GlobalNova Comunicações Ltda, GT Group 

International Brasil Telecomunicações Ltda, IDT Brasil Telecomunicações Ltda,

 Local Serviços de Telecomunicações Ltda, Mundivox Telecomunicações Ltda, 

Nortelpa Engenharia Ltda, Ostara Telecomunicações Ltda, Sermatel Comércio 

de Serviços de Telecomunicações Ltda, Signallink Informática Ltda, Suporte 

Tecnologia e Instalações Ltda, TelecomDados Serviços Ltda, T-Leste 

Telecomunicações Leste de São Paulo Ltda, Tmais S.A., Transit do Brasil Ltda. e Via 

Telecom S.A.. 

6.4) PLAYERS COM PMS 

A indicação dos players com PMS será baseada na participação de mercado dos Grupos 

no mercado avaliado, na dimensão geográfica municipal, e ainda em outros critérios relacionados 

ao Grupo como um todo, tais como a existência de controle detido pelos Grupos sobre a infra-

estrutura necessária para terminação de chamadas, a atuação concomitante nos mercados de 

atacado e varejo relacionados, o acesso privilegiado a fontes de financiamento, a presença de 

economias de escala e escopo, o poder de negociação de compra e o grau de integração vertical 

existente. 

A avaliação das condições considerou, quanto às participações de mercado de cada grupo 

no mercado relevante, o controle sobre o número de terminais (ou acessos) em serviço em cada 

município em 31 de dezembro de 2009, aptos a originar chamadas telefônicas. 

Os dados são oriundos de pesquisas da Agência junto às próprias prestadoras. 

Como a análise deve ser realizada município a município e como seria extremamente 

dispendioso demonstrar diretamente neste trabalho o market share dos mais de cinco mil 

municípios brasileiros, a princípio, para demonstrar a elevada concentração de mercado, vamos 
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reproduzir conclusões mais agregadas acerca da participação de mercado por Grupo nos 

municípios brasileiros. 

Uma primeira análise revela o número de municípios em que determinadas prestadoras 

possuem parcelas de 20% ou mais do mercado, com base no número de terminais em serviço 

naquele município em 31 de dezembro de 2009: 

Prestadora 
Nº de municípios em que possui 20% ou 

mais de participação de mercado 

Telemar Norte Leste S.A. - Concessão e Autorização 2993 

Brasil Telecom S.A. - Concessão e Autorização 1853 

Telecomunicações de São Paulo S.A.  622 

Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC - 

Concessão e Autorização 
89 

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.  55 

Global Village Telecom Ltda 19 

Sercomtel S.A. Telecomunicações - Concessão e 

Autorização 
4 

Local Serviços de Telecomunicações Ltda 2 

Engevox Telecomunicações Ltda 1 

IDT Brasil Telecomunicações Ltda 1 

Tim Celular S.A.  1 

Em uma análise por grupos, teríamos: 

Grupo 
Nº de municípios em que possui 20% ou 

mais de participação de mercado 

Telemar 4846 

Telefonica 622 

CTBC 89 
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Telmex/America Movil 55 

GVT 19 

Sercomtel 4 

Local Serviços de Telecomunicações Ltda 2 

Engevox Telecomunicações Ltda 1 

IDT Brasil Telecomunicações Ltda 1 

TIM 1 

Se fizermos uma análise considerando que há competição apenas naqueles municípios em 

que a incumbent estabelecida tivesse menos que 80% dos terminais em serviço, teríamos apenas 

110 munícipios que satisfazem essa condição, que incluem cerca de 28,7% da população, 

lembrando que, mesmos nestes municípios não haveria mais que 2 prestadoras com mais de 20% 

do mercado, a incumbent e mais outra prestadora. 

Quando analisamos a participação do mercado por receita operacional líquida, não há 

dados da receita auferida por município, apenas por unidade da federação, mas de qualquer 

forma, os únicos Estados em que os Grupos que contém as prestadoras originalmente incumbents 

detém menos de 80% do mercado seriam o Estado do Paraná e o Distrito Federal, onde teríamos, 

respectivamente: 

Grupo Participação de mercado 

Telemar 71,17% 

GVT 17,96% 

Sercomtel 5,80% 

Telmex/America Movil 4,53% 

Outros 0,55% 

 

Grupo Participação de mercado 

Telemar 77,80% 
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GVT 13,76% 

Telmex/America Movil 7,76% 

Outros 0,68% 

 

Em resumo, voltando a analisar a participação de mercado na dimensão geográfica 

definida, a municipal, podemos dizer que os seguintes grupos possuem 20% ou mais de 

participação de mercado nos seguintes municípios:  

- Grupo Telemar nos municípios das Regiões 1 e 2, exceto nos municípios dos setores 

3, 20, 22 e 25; 

- Grupo Telefônica nos municípios da Região III, exceto nos municípios do setor 33; 

- Grupo CTBC nos municípios dos setores 3, 22, 25 e 33 e nos municípios de 

Cachoeira Dourada-MG e Rio Quente-GO, onde atua como autorizada, e possui mais 

de 20% de participação do mercado12; 

- Grupo Sercomtel nos municípios do setor 20 e nos municípios de Cambé-PR e 

Ibipora-PR, onde atua como autorizada, e possui mais de 20% de participação do 

mercado12; 

- Grupo Telmex/América Móvil nos municípios Alvorada-TO, Americana-SP, 

Aracatuba-SP, Araguaiana-MT,  Araraquara-SP, Barueri-SP, Bauru-SP, Belo 

Horizonte-MG, Cacapava-SP, Cachoeirinha-TO, Campinas-SP, Diadema-SP, Feira 

de Santana-BA, Florianópolis-SC, Franca-SP, Guaruja-SP, Imperatriz -MA,

 Indaiatuba-SP, Itapetininga-SP, Jundiai-SP, Limeira-SP, Maceio-AL, Manaus-

                                                   
12 A participação de mercado, neste caso, é mensurada com base no número de terminais em serviço detidos pela 

prestadora do Grupo no último dia do ano de 2009 e os dados são provenientes de pesquisas empreendidas juntos as 

próprias prestadoras. 
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AM, Marilia-SP, Maua -SP, Mogi das Cruzes-SP, Palhoça-SC, Pedra Preta-RN,

 Pindamonhangaba-SP, Piracicaba -SP, Porto Alegre-RS, RibeirãoPreto-SP, Rio 

Claro -SP, Santa Barbara D'Oeste -SP, Santa Cruz do Sul-RS, Santarém-PA, Santo 

Andre-PB, Santo Andre-SP, Santos-SP, São Bernardo do Campo-SP, São Caetano do 

Sul-SP, São Carlos-SP, São Jose do Rio Preto-SP, São Jose dos Campos-SP,

 São Paulo-SP, São Vicente -RN, São Vicente-SP, Sertãozinho-PB, Sorocaba-SP, 

Taguatinga-TO, Taubaté -SP, Triunfo-PB, Viçosa-RN, Vila Velha-ES, Vitória da 

Conquista-BA, onde atua como autorizada, e possui mais de 20% de participação do 

mercado; 

- Grupo GVT  nos municípios de Apucarana-PR, Campo Grande-MS, Campo Mourao-

PR, Canoas-RS, Cascavel-PR, Cianorte-PR, Cuiaba-MT, Curitiba-PR, Foz do Iguaçú-

PR, Marialva-PR, Maringa-PR, Novo Hamburgo -RS, Ponta Grossa -PR, Rolandia-

PR, Santa Maria-RS, Sao José-SC, Sarandi-PR, Toledo-PR e Umuarama-PR,1; 

- O Grupo TIM  no município de Santa Maria do Pará-PA; 

- A prestadora Engevox Telecomunicações Ltda. no município de Prado-BA, onde 

atua como autorizada, e possui mais de 20% de participação do mercado1; 

- A prestadora Local Serviços de Telecomunicações Ltda. nos municípios de 

Quixadá-CE e Quixeramobim-CE, onde atua como autorizada, e possui mais de 20% 

de participação do mercado1. 

- A prestadora IDT Brasil Telecomunicações Ltda. no município de Uchoa-SP; 

No quesito controle sobre infra-estrutura, que procura identificar quais grupos têm 

propriedade sobre a maior parte do conjunto de redes que utiliza para a prestação do produto 

deste mercado, apenas o grupo de prestadoras independentes – as que classificamos como 

“outros” quando da menção aos players do mercado - foram considerados como não proprietários 

de infra-estrutura própria, tomando como verdadeira a hipótese de que, no caso do primeiro 

grupo, formado por várias prestadoras com atuação em determinados nichos de mercado, tem-se 
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um percentual elevado de infra-estruturas alugadas para a prestação do serviço de comunicação 

por voz no varejo. 

A relação entre aluguel de infra-estruturas e serviço de originação disponibilizado foi 

analisado por meio de relação entre os valores de despesa das prestadoras com o aluguel de infra-

estrutura e a receita de público com o fornecimento de voz, apenas como uma medida 

aproximada, visto que as infra-estruturas não são utilizadas apenas para a prestação de voz, mas 

se constituem como ativos compartilhados para a prestação de outros serviços de 

telecomunicações. 

A infra-estrutura aqui mencionada compõe-se de todos os ativos de rede necessários a 

comunicação por voz e que integram os diversos mercados de atacado que serão analisados no 

PGMC, tais como as EILDs, por exemplo. 

É importante notar que, no caso do grupo de prestadoras independentes, a hipótese não é 

feita sobre um Grupo no sentido econômico e regulatório, pois as empresas não detêm relação de 

controle ou coligação, mas um grupo de prestadoras que possuem características de atuação no 

mercado em comum. 

Em relação aos demais grupos, diante da inexistência de políticas mais agressivas de 

desagregação de redes e do histórico de atuação de cada grupo, podemos assumir que cresceram 

por meio de construção de redes próprias e possuem menor grau de aluguel de redes para a 

prestação do serviço de comunicação por voz no varejo. 

Quanto ao item atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo, podemos 

enquadrar somente aqueles Grupos que detém uma representativa participação de mercado em 

mercados de atacado conexos, tais como os mercados de EILD, de transporte, entre outros, que 

poderá ser atribuído aos Grupos Telemar, Telefônica e Telmex/América Móvil dada a 

participação de mercado dos mesmos nestes mercados conexos: Telemar com 49,16% sobre o 

total da receita líquida obtida com o aluguel de meios de transmissão ou transporte de tráfego no 

exercício findo em 2009, Telmex/América Móvil com participação de 19,41% da mesma receita  

e Telefônica com participação de 19,84% da mesma receita. 
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O acesso privilegiado a fontes de financiamento é um item que, nesta análise, será um 

critério realmente diferenciador dos Grupos, uma vez que, apenas aqueles com maior expressão 

em termos de participação de mercado ou com alguma ligação aos grandes grupos empresariais 

internacionais terão fontes mais privilegiadas de financiamento de suas operações. 

Além disso, o fato do setor de telecomunicações ser intensivo em capital, com grandes 

somas de capital imobilizado, eleva a importância deste critério como delineador dos Grupos com 

PMS. 

Em nosso caso, iremos atribuir este critério aos Grupos que obtiveram recursos de 

operações diretas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES nos 

anos de 2007, 2008 e 2009, além dos Grupos com relação de coligação ou controle com grandes 

grupos empresariais internacionais, ou seja, os Grupos Telemar, Telefônica, Telmex/América 

Móvil, CTBC, GVT e TIM. 

A presença de economias de escala e de escopo e o poder de negociação de compras deve 

ser uma condição atribuída àqueles grupos com maior participação de mercado, ou seja, os 

grupos Telemar e Telefônica. 

Entretanto, como a presença de economias de escala e o poder de negociação de compras 

está relacionada a participação de mercado em um âmbito nacional, pois o sentido econômico 

assim o exige, devemos aqui fazer uma ressalva para o Grupo Telmex/América Móvil uma vez 

que a sua participação de mercado em âmbito nacional, em termos da receita operacional líquida 

com a originação de voz local, perde significativamente em termos relativos, sendo de 8,56% no 

exercício de 2009, enquanto Telemar e Telefônica possuíam, respectivamente, 52,42% e 33,32%, 

da receita gerada nacionalmente pelo mercado analisado. 

Obviamente, esses números fazem diferença quando analisamos o critério de economias 

de escala e poder de negociação de compras, pois não há como entendê-los na mesma dimensão 

geográfica escolhida para analisar o mercado, e sim associá-los ao Grupo como um todo, 

independentemente de onde o mesmo efetivamente oferte. 
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Em relação ao critério de integração vertical, para fins deste trabalho, vamos adotar a 

mesma análise realizada quanto ao critério atuação concomitante nos mercados de atacado e 

varejo, valendo, portanto, as mesmas conclusões anteriormente avaliadas. 

Para a determinação de quem tem PMS no mercado relevante de originação de chamadas 

em rede telefônica fixa, há que se considerar os grupos que combinam todas as condições acima, 

uma vez que, analisar apenas os índices de participação de mercado simplificaria enormemente a 

análise em virtude da grande importância do tamanho das redes de acesso e do restante da infra-

estrutura de telecomunicações para uma atuação mais robusta neste mercado. 

Desta forma, os grupos aos quais pode ser atribuído o PMS são: Telemar e Telefônica nos 

municípios onde as mesmas possuem mais de 20% de participação de mercado, que é o 

parâmetro mínimo para a atribuição de PMS, visto o mesmo ser um número consagrado legal e 

doutrinariamente no Brasil e, principalmente, por indicar que o Grupo detentor dessa fatia de 

mercado não mais necessitaria de assimetrias regulatórias a seu favor para competir nos mercados 

de telecomunicações, podendo fazê-lo de forma mais equilibrada e independente, desde que este 

parâmetro fosse acompanhado pela presença dos outros critérios analisados para a indicação de 

PMS. 

6.5) TAMANHO  E EVOLUÇÃO DO MERCADO 

Os players atuantes neste mercado auferiram receita operacional líquida de cerca de R$ 

22,9 bilhões no exercício de 2009 e eram proprietários de 41,2 milhões de terminais em serviço13. 

Nos últimos 5 anos, a receita operacional líquida do mercado de originação de chamadas 

em rede telefônica fixa, entre 2005 para 2009, acumulou um crescimento negativo de 7,83%. Já 

em termos de terminais em serviço, a tendência percebida na receita operacional líquida não é 

proporcional ao que ocorreu com os terminais, uma vez que, no mesmo período, o número de 

terminais em serviço saiu de 40,0 milhões para 41,2 milhões, mas isto não representou 

crescimento em termos relativos, visto que o PIB brasileiro acumulou alta muito superior, de 

14,6% no mesmo período. 

                                                   
13 Os dados são provenientes de acompanhamento junto as prestadoras do STFC. 
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Figura 44: Evolução das Receitas de Originação e dos Terminais em serviço - STFC Local. 

Com base no gráfico abaixo, que evidencia a receita operacional líquida do mercado de 

originação de chamadas em rede telefônica fixa dividida entre os Grupos originalmente 

detentores de infra-estrutura de acesso local (Telemar, Telefônica, CTBC e Sercomtel), que são 

os Grupos que, ou herdaram a infra-estrutura do leilão de privatização do antigo sistema 

TELEBRAS ou já eram controladores desta infra-estrutura mesmo sem participar do leilão, e os 

outros Grupos, que são os Grupos detentores de prestadoras entrantes no mercado relevante do 

mercado de originação de chamadas em rede telefônica fixa, pode-se diagnosticar que o mercado 

evoluiu favoravelmente aos outros Grupos nos últimos 5 anos, apesar da grande parcela de 

mercado ainda detida pelos Grupos originalmente detentores de infra-estrutura de acesso local no 

total da receita operacional líquida do mercado14. 

                                                   
14 É importante destacar que os dados dos Grupos originalmente detentores de infra-estrutura de acesso local incluem 

as receitas auferidas pelas prestadoras ligadas a estes Grupos em municípios onde elas atuam como autorizadas, 

entretanto, em 2008, por exemplo, essas receitas equivaliam a apenas 0,3% do total da receita de todo o STFC Local. 
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Figura 45: Participação % dos Grupos Incumbents x Outros Grupos 

. 

6.6)  PERSPECTIVA DO MERCADO NA AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS 

REGULATÓRIAS  

Antes de analisar as perspectivas da competição no mercado de originação de chamadas 

em rede telefônica fixa, é importante destacar que a Agência, por meio de outros instrumentos 

regulatórios, já instituiu diversas assimetrias regulatórias, especialmente as relativas à 

remuneração de redes, obrigações de qualidade, obrigatoriedade de cessão de meios, entre outras. 

O conjunto dessas assimetrias, somado à possibilidade dos entrantes atuarem nos 

segmentos de mercado que desejarem, ajudou a impulsionar a competição, o que pode ser visto 

com a queda de 9,2% na parcela de mercado detida pelos Grupos originalmente detentores de 

infra-estrutura de acesso local em 5 anos. 

Desta análise, pode-se depreender que, apesar do mercado de originação de chamadas em 

rede telefônica fixa ser um mercado ainda muito dependente do controle da infra-estrutura de 

última milha, as mudanças tecnológicas em curso e as assimetrias que poderiam ser impostas nos 
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mercados de atacado do PGMC, por si só, poderiam elevar a velocidade de alcance de um 

equilíbrio competitivo. 

Esta conclusão é reforçada, inclusive, pela atual detenção de PMS em alguns municípios 

por Grupos que não são originalmente detentores de infra-estrutura de acesso local. 

6.7) PERSPECTIVA DO MERCADO NA PRESENÇA DE ASSIMETRIAS 

REGULATÓRIAS   

Entende-se que as assimetrias atualmente existentes, somada a adoção de assimetrias nos 

mercados de atacado relacionados e a dispersão de alternativas tecnológicas a chamadas por voz 

serão suficientes para reduzir os riscos de exercício de mercado, desde que tomado o cuidado 

mencionado no início por meio de mecanismos de “vantagem do pioneiro”, dispensa a 

necessidade de imposição de assimetrias regulatórias especificamente neste mercado de varejo, 

mesmo reconhecendo a elevada concentração ainda existente. 

É importante mencionar que, ainda diante do limitado escopo do serviço, trata-se de um 

mercado em claro declínio e que ainda vem sendo, mesmo que discretamente, alvo de alguma 

rivalidade por parte dos Grupos sem PMS, o que, de certa forma, justifica a ausência de 

imposição de assimetrias regulatórias no PGMC. 
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7) MERCADO RELEVANTE DE INTERCONEXÃO EM REDES TELEFÔNI CAS 

FIXAS 

7.1) DA DIMENSÃO PRODUTO 

Compreende o mercado de atacado de oferta de elementos de rede fixa necessários à 

interconexão para a terminação de chamadas telefônicas, de modo que os usuários de serviços de 

uma das redes possam se comunicar com usuários de serviços de outra rede, sendo que a rede de 

destino será sempre uma rede de telefonia fixa. 

Trata-se de um mercado autônomo correspondente a interconexão em cada rede de 

telefonia fixa de uma determinada prestadora, que se constitui como um mercado de dominância 

monopolística no âmbito de cada prestadora, uma vez que a prestadora que oferece o serviço de 

comunicação por voz fim a fim no varejo é obrigada a adquirir interconexão num local fixo para 

completar a chamada. 

O risco de exercício do poder de mercado é verificado, em especial, pela ausência de 

substitutos para a interconexão de chamadas, em especial devido às áreas geográficas onde os 

usuários de telefones fixos poderiam estar ligados a duas ou mais redes ser praticamente 

inexistente, também devido à nula possibilidade técnica de as chamadas para um determinado 

usuário serem terminadas por uma empresa diferente da que explora a rede que serve o local em 

causa, uma vez que não há exploração do unbundling para fornecimento de comunicação por voz 

no Brasil, e também devido à interconexão em redes móveis não se constituir, ainda, num 

substituto próximo para a interconexão em rede fixa por haver uma forte integração vertical entre 

as detentoras de rede fixa e de rede móvel e por haver uma diferença elevada entre os custos de 

interconexão de rede móvel e de rede fixa. 

É este cenário que justifica circunscrever o tamanho da rede de uma telefonia fixa para 

interconexão como o mercado no qual pode ser exercido poder de mercado, relacionando o risco 

desse exercício a diferença relativa entre os tamanhos das redes existentes de cada um dos players 

atuantes. 
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7.2) DA DIMENSÃO GEOGRÁFICA 

Na medida em que um problema concorrencial estaria diretamente relacionado à 

desproporcionalidade do tamanho das redes fixas das prestadoras para interconexão de chamadas, 

e como seria difícil para uma prestadora que oferece interconexão de chamadas efetuar uma 

discriminação dos preços de interconexão para diferentes assinantes ou locais na sua rede, é 

natural supor que, diante da elevada concentração que será adiante constatada, a dimensão 

geográfica deste mercado relevante tem, no mínimo, a dimensão do maior operador de rede e, 

como este operador tem a totalidade de 2 Regiões do PGO, e há um segundo operador que teria a 

também segunda maior rede  e que atua praticamente na terceira Região do PGO, a dimensão 

geográfica adotada será a de Região do PGO. 

Apesar do entendimento de que nenhum player consegue entrar no mercado sem oferecer 

interconexão em todo o país, em vista dos argumentos acima e da histórica adoção de regulação 

por regiões do PGO, do estabelecimento de incumbents respeitando essa mesma divisão 

geográfica, da emissão de outorgas distintas também por região do PGO e da atuação singular de 

entrantes dependendo da região em que atue, a dimensão geográfica adotada para analisar esse 

mercado foi mesmo a dimensão região do PGO. 

7.3) PLAYERS ATUANTES 

Os grupos Telemar, Telefônica, CTBC, Sercomtel, Telmex/América Móvil, GVT, TIM15 

e outras prestadoras que atuam marginalmente neste mercado e que não estão verticalmente 

integradas aos grandes grupos empresariais internacionais. Em termos de outorgas concedidas, 

tem-se de 109 prestadoras outorgadas até o primeiro semestre de 2010, estando 45 em efetiva 

operação comercial. 

                                                   
15 No caso do grupo TIM, considera-se aqui apenas os terminais utilizados como terminação de rede fixa, já que a 

mesma atua tanto em terminação fixa quanto em terminação móvel. 
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- Telemar: compreende as prestadoras Telemar Norte Leste S.A. e Brasil Telecom S.A.; 

- Telefônica: compreende a prestadora Telecomunicações de São Paulo S.A.; 

- CTBC: compreende a prestadora Companhia de Telecomunicações do Brasil Central; 

- Sercomtel: compreende a prestadora Sercomtel S.A. Telecomunicações; 

- Telmex/América Móvil: compreende a prestadora Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S.A.; 

- GVT: compreende a prestadora Global Village Telecom Ltda.; 

- TIM: compreende as prestadoras Intelig Telecomunicações Ltda. e Tim Celular S.A.; 

- Outros: compreende as prestadoras que atuam em nichos de mercado, notadamente 

aquelas que obtiveram autorização para prestar o STFC sobre a denominação setorial 

de “espelhinhos”, que são: Aerotech Telecomunicações Ltda, Alpha Nobilis 

Consultoria e Serviços Ltda, Amigo Telecomunicações Ltda, BBS Options 

Telecomunicações Ltda, Conecta Telecomunicações S.A., Dsli Vox 3 Brasil 

Comunicações Ltda, Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda - ETML, Engevox 

Telecomunicações Ltda, Épsilon Informática e Telecomunicações Ltda, Falkland 

Tecnologia em Telecomunicações Ltda, Fonar Telecomunicações Ltda, Global 

Crossing Comunicações do Brasil Ltda, GlobalNova Comunicações Ltda, GT Group 

International Brasil Telecomunicações Ltda, IDT Brasil Telecomunicações Ltda,

 Local Serviços de Telecomunicações Ltda, Mundivox Telecomunicações Ltda, 

Nortelpa Engenharia Ltda, Ostara Telecomunicações Ltda, Sermatel Comércio 

de Serviços de Telecomunicações Ltda, Signallink Informática Ltda, Suporte 

Tecnologia e Instalações Ltda, TelecomDados Serviços Ltda, T-Leste 

Telecomunicações Leste de São Paulo Ltda, Tmais S.A., Transit do Brasil Ltda. e Via 

Telecom S.A.. 
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7.4) PLAYERS COM PMS 

A indicação dos players com PMS será baseada na participação de mercado dos Grupos 

no mercado avaliado, na dimensão geográfica regional, e ainda em outros critérios relacionados 

ao Grupo como um todo, tais como a existência de controle detido pelos Grupos sobre a infra-

estrutura necessária para interconexão de chamadas, a atuação concomitante nos mercados de 

atacado e varejo relacionados, o acesso privilegiado a fontes de financiamento, a presença de 

economias de escala e escopo, o poder de negociação de compra e o grau de integração vertical 

existente. 

A avaliação das condições considerou, quanto às participações de mercado de cada grupo 

no mercado relevante, o controle sobre o número de terminais (ou acessos) em serviço em cada 

Região do PGO em 31 de dezembro de 2009, aptos a recepcionar chamadas telefônicas. 

Os dados são oriundos de pesquisas da Agência junto às próprias prestadoras. 

Foi constatado uma elevada concentração por haver elevada detenção de terminais para 

interconexão nas mãos dos Grupos originalmente incumbents nas 3 regiões do PGO: o Grupo 

Telemar possuía, ao final de 2009, cerca de 82,72% do total de terminais em serviço para 

terminação de chamadas na Região I do PGO e 76,77% na Região II, enquanto o Grupo 

Telefônica possuía 74,96% na Região III do PGO. 

Os principais competidores destes grupos seriam o Grupo Telmex/América Móvil com 

cerca de 11,64%, 8,14% e 21,50% de participação de mercado nas Regiões I, II e III do PGO, 

respectivamente, e o Grupo GVT, com 11,47% de participação de mercado na Região II do PGO. 
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Participação de Mercado em Nº de Terminais do STFC para 
Terminação de Chamadas. Região I do PGO.
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CTBC
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Outros
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Figura 46: Participação de Mercado em nº de Terminais do STFC para terminação de chamadas - Região I. 

Participação de Mercado em Nº de Terminais do STFC para 
Terminação de Chamadas. Região II do PGO.

Telemar
76,77%

GVT
11,47%

Telmex/América 
Móvil
8,14%

Outros
3,62%

 

Figura 47: Participação de Mercado em nº de Terminais do STFC para terminação de chamadas - Região II. 
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Participação de Mercado em Nº de Terminais do STFC para 
Terminação de Chamadas. Região III do PGO.

Telefonica
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Telmex/América 
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Outros
2,01%

CTBC
1,53%

 

Figura 48: Participação de Mercado em nº de Terminais do STFC para terminação de chamadas - Região III. 

Exclusivamente por este critério, além dos Grupos originalmente incumbents, o Grupo 

Telmex/América Móvil também poderia ser apontado como um detentor de PMS, apenas na 

Região III do PGO, por possuir mais de 20% de participação no mercado de interconexão de 

chamadas nesta região. 

Os 20% serão utilizados como um parâmetro para a indicação por ser um número 

consagrado legal e doutrinariamente no Brasil e, principalmente, por indicar que o Grupo 

detentor dessa fatia de mercado não mais necessitaria de assimetrias regulatórias a seu favor para 

competir nos mercados de telecomunicações, podendo fazê-lo de forma mais equilibrada e 

independente, desde que este parâmetro fosse acompanhado pela presença dos outros critérios 

analisados para a indicação de PMS.  

Quanto ao controle sobre infra-estrutura, que, no caso deste mercado, deverá identificar 

os Grupos que detém propriedade sobre a rede de acesso local, o mesmo não se constituirá num 

critério efetivamente diferenciador dos Grupos atuantes, visto que todos estes, na ausência de um 
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mercado de desagregação de elementos de rede local – unbundling – no país, foram forçados a 

construir a própria rede de acesso local. 

Desta forma, e uma vez já compreendido que a duplicação desta infra-estrutura de acesso 

local é ainda economicamente inviável, o risco de exercício de poder de mercado pode se 

concretizar pelas alavancagens verticais permitidas pelo controle de uma ampla rede de acesso 

comparativamente às outras redes, o que será captado pelo critério anterior, o de participação de 

mercado. 

O mesmo ocorrerá com o critério atuação concomitante nos mercados de atacado e 

varejo, pois todos os grupos, mesmos os menores, atuam ofertando o serviço de originação de 

chamadas no varejo ao mesmo tempo em atuam na interconexão, onde auferem receitas também 

com a interconexão de chamada, ou seja, o varejo e o atacado, neste caso, são faces da mesma 

moeda – lembrando que isto se dá num cenário de inexistência da exploração de unbundling no 

país – e, portanto, este não será um critério diferenciador entre quem pode ou não ser indicado 

como Grupo com PMS. 

O acesso privilegiado a fontes de financiamento é um item que, nesta análise, será um 

critério realmente diferenciador dos Grupos, uma vez que, apenas aqueles com maior expressão 

em termos de participação de mercado ou com alguma ligação aos grandes grupos empresariais 

internacionais terão fontes mais privilegiadas de financiamento de suas operações. 

Além disso, o fato do setor de telecomunicações ser intensivo em capital, com grandes 

somas de capital imobilizado, eleva a importância deste critério como delineador dos Grupos com 

PMS. 

Em nosso caso, iremos atribuir este critério aos Grupos que obtiveram recursos de 

operações diretas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES nos 

anos de 2007, 2008 e 2009, além dos Grupos com relação de coligação ou controle com grandes 

grupos empresariais internacionais, ou seja, os Grupos Telemar, Telefônica, Telmex/América 

Móvil, CTBC, GVT e TIM. 
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A presença de economias de escala e de escopo e o poder de negociação de compras 

apresentam-se como critérios interdependentes e serão atribuídos aos Grupos com maior 

demanda por tráfego entrante de chamadas e, conseqüentemente, com maior participação de 

mercado, buscando-se, desta forma, apreender os Grupos detentores das maiores malhas de rede. 

Há de se considerar também, especificamente quanto à questão do escopo, a possível 

identificação de grupos que detém maior oferta, no varejo, de comunicação por voz com outros 

produtos de telecomunicações com maior valor agregado, apontando-se a forte liderança do 

Grupo Telmex/América Móvil, em especial no mercado da Região III, em que possui forte 

participação de mercado em outros mercados de varejo de telecomunicações, sendo possível 

apresentar ofertas conjuntas com custo médio unitário menor. 

Desta forma, os dois critérios serão atribuídos aos Grupos Telemar, Telefônica e 

Telmex/América Móvil. 

Quanto ao critério que avalia a integração vertical, é importante entender os Grupos que 

possuem maior continuidade e complementaridade de rede e que, desta forma, poderiam, na 

ausência de regulação mais efetiva, implementar alavancagens verticais prejudiciais a livre, 

ampla e justa competição nos mercados de telecomunicações. 

Desta forma, o critério será atribuído aos Grupos com maiores parcelas de rede de 

transmissão, o que será calculado com base na receita operacional líquida obtida com o aluguel 

de meios de transmissão ou transporte de tráfego, independentemente da forma como é realizado 

este aluguel, reunindo receitas oriundas da exploração de EILDs, contratos de transporte e TU-

RIUs.  

Com base nestes valores, podemos ter uma indicação razoável dos Grupos que possuem 

maior controle conjunto sobre as redes de transmissão e redes de acesso. Em nosso caso, 

poderemos atribuir o critério de integração vertical aos Grupos Telemar (com participação de 

49,16% sobre o total da receita líquida obtida com o aluguel de meios de transmissão ou 

transporte de tráfego no exercício findo em 2009), Telmex/América Móvil (com participação de 

19,41% da mesma receita)  e Telefônica (com participação de 19,84% da mesma receita). 
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Portanto, o conjunto de critérios analisados para a imposição da condição de PMS, em 

especial a presença de economias de escala e escopo, o poder de negociação de compras, o acesso 

privilegiado a fontes de financiamento e a integração vertical foram determinantes para apontar o 

amplo poder de influenciar o mercado exercido pelos grupos Telemar nas Regiões I e II, e 

Telefônica e Telmex/América Móvil na Região III, sendo necessário identificar esses grupos 

como detentores de PMS nos respectivos mercados. 

7.5) TAMANHO E EVOLUÇÃO DO MERCADO 

Os players atuantes neste mercado auferiram receita operacional líquida de cerca de R$ 

1,38 bilhão no exercício findo em 2009 com a interconexão de chamadas locais e eram 

proprietários de 41,2 milhões de terminais em serviço no último dia do ano do mesmo exercício. 

Nos últimos 5 anos, de 2005 à 2009, a receita operacional líquida deste mercado, 

decresceu 14,45% em termos acumulados, saindo de aproximadamente R$ 1,81 bilhão em 2005 

para R$ 1,39 bilhão em 2009. Já em termos de terminais em serviço, a tendência percebida na 

receita operacional líquida não foi proporcional ao que ocorreu com os terminais que, no mesmo 

período, acumulou crescimento de 3,08%, face a um crescimento do PIB de 14,6% no mesmo 

período. 

A retração do mercado com base na receita foi mais sentida pelos grupos que contém 

concessionárias que prestam o STFC Local, em especial os grupos Telemar (-37,0%), Telefônica 

(-45,5%) e CTBC (-42,3%). 

Grupo
Controle sobre 
Infra-estrutura 

Atuação 
concomitante 
nos mercados 
de atacado e 

varejo 

Acesso 
privilegiado a 

fontes de 
financiamento

Presença de 
economias de 

escala e 
escopo 

Poder de 
negociação de 

compra

Integração 
Vertical

CTBC SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO
GVT SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO
Sercomtel SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO
Telemar SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Outros SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO
Telefônica SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Telmex/América Móvil SIM SIM SIM SIM SIM SIM
TIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO
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Os grupos sem PMS tenderam a ter menos perda ou até crescimento com as receitas de 

terminação de chamadas no período analisado: GVT (-6,2%), Embratel (+ 19,6%), Intelig 

(+83,3%) e Outros (+ 144,8%).  

Os números sinalizam uma tendência de queda ainda que à taxas suaves, em especial 

quando interpretados conjuntamente com a evolução do mercado de originação de chamadas, 

lembrando que o crescimento pífio em termos absolutos do mercado em número de terminais 

representa um decréscimo relativo frente ao crescimento do PIB. É provável que o fato das 

receitas decrescerem a taxas maiores esteja relacionado ao amplo crescimento da planta de 

interconexão móvel, o que pode representar o início de uma possível substituição entre os 

mercados de interconexão fixo e móvel, ou mesmo a um crescimento do tráfego intra-rede, o que 

ainda não podemos avaliar por ausência de dados mais conclusivos. 

A receita de interconexão, apesar de apresentar queda em termos acumulados, por conta 

de uma significativa queda entre 2005 e 2006, parece crescer à medida que cresce também o 

número de terminais, o que ainda pode indicar possibilidade de recuperação deste mercado, em 

especial por conta de possíveis inovações na forma de comercialização (crescimento junto com 

bundles), possíveis alterações regulatórias no escopo do serviço, entre outras medidas. 

 

1,8

2 4 ,8

4 0 ,0

1,2

2 4 ,4

3 8 ,5

1,0

2 4 ,1

3 9 ,1

1,3

2 3 ,8

4 0 ,9

1,4

2 2 ,9

4 1,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2005 2006 2007 2008 2009

STFC Local. Evolução das Receitas de Originação e T erminação e dos 
Terminais em Serviço. 2005- 2009 STFC Local. ROL

de TU-RL em R$
bilhões.2005 -
2009.

STFC Local. ROL
de Receita de
Público em R$
bilhões.2005 -
2009.

STFC Local. Nº de
terminais em
serviço em milhões
de unidades. 2005
- 2009.

 



 

 

SAUS Quadra 6 – Bloco H – Brasília/DF – CEP: 70070-940 
(61) 2312-2000 e (Fax 2312-2002) 

http://www.anatel.gov.br 

 

 129

Figura 49: STFC Local: Evolução das Receitas de Originação e Terminação e dos Terminais em Serviço. 

7.6) PERSPECTIVA DO MERCADO RELEVANTE NA AUSÊNCIA DE 

ASSIMETRIAS REGULATÓRIAS   

A perspectiva do mercado não pode ser avaliada sem levar em consideração que a elevada 

diferença entre o tamanho das plantas de interconexão de chamadas entre os grupos atuantes 

neste mercado convive com um mercado cuja realidade é uma retração nos últimos 5 anos, 

entretanto, uma retração que pode ser revertida a depender de inovações mercadológicas e de 

possíveis alterações regulatórias.  

Outra visível característica deste mercado é a forte presença do órgão regulador por meio 

da imposição de regras quanto a fixação de preços e quanto a fiscalização da qualidade da 

interconexão oferecida, o que ajudou a reduzir um provável exercício de poder de mercado 

oriundo dos tamanhos relativos das plantas de interconexão. 

Entretanto, essa elevada concentração no mercado de interconexão de chamadas exige 

uma nova rodada de medidas que compensem o ainda elevador poder daí oriundo, por exemplo o 

poder de exercer alavancagens verticais sobre o mercado de originação de chamadas de longa 

distância, que atualmente é dominado pelos Grupos que detém alguma participação de mercado 

significativa no mercado de interconexão de chamadas. 

7.7) PERSPECTIVA DO MERCADO RELEVANTE NA PRESENÇA DE 

ASSIMETRIAS REGULATÓRIAS   

A perspectiva do mercado não pode ser avaliada sem levar em consideração que a elevada 

diferença entre o tamanho das plantas de interconexão de chamadas entre os grupos atuantes 

neste mercado convive com um mercado cuja realidade é uma retração nos últimos 5 anos, 

entretanto, uma retração que pode ser revertida a depender de inovações mercadológicas e de 

possíveis alterações regulatórias.  

Outra visível característica deste mercado é a forte presença do órgão regulador por meio 

da imposição de regras quanto a fixação de preços e quanto a fiscalização da qualidade da 
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interconexão oferecida, o que ajudou a reduzir um provável exercício de poder de mercado 

oriundo dos tamanhos relativos das plantas de interconexão. 

Entretanto, essa elevada concentração no mercado de interconexão de chamadas exige 

uma nova rodada de medidas que compensem o ainda elevador poder daí oriundo, por exemplo o 

poder de exercer alavancagens verticais sobre o mercado de originação de chamadas de longa 

distância, que atualmente é dominado pelos Grupos que detém alguma participação de mercado 

significativa no mercado de interconexão de chamadas. 
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8) MERCADO RELEVANTE DE INFRAESTRUTURA E REDES DE TRAN SPORTE 

LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA 

8.1) DA DIMENSÃO PRODUTO 

A dimensão produto é definida como a oferta de elementos de redes de transporte, que 

fornecem capacidade de transmissão simétrica entre dois pontos de agregação de tráfego, 

geralmente entre duas centrais locais. Assim, consideram-se as redes de transmissão de alta 

capacidade (backbone), as redes de distribuição primárias de alta capacidade (backhaul), além 

dos elementos passivos utilizados no suporte à interligação de centrais ou exploração industrial 

(prédios e sites; containers e armários remotos; distribuidores primários e secundários de 

conexões elétricas e óticas; dutos, condutos, caixas de passagem e emenda; torres e fibras 

apagadas). 

No mercado nacional tem existido demanda, por parte dos operadores do STFC, SMP e 

SCM, de elementos de rede de transporte para suporte às redes próprias e também a outros 

serviços prestados por estes operadores no varejo. Esta procura tem sido satisfeita, em parte, pela 

oferta de EILD das concessionárias do STFC. Tem sido também satisfeita pelas ofertas de EILD 

de outras prestadoras de serviços de telecomunicações, especialmente nas localidades onde essas 

prestadoras têm infraestrutura própria.   

Evidentemente a oferta de EILD não representa integralmente o mercado de Infraestrutura 

e Redes de Transporte, mas considera-se que a análise desse produto é a melhor forma de avaliar 

a atual situação do mercado de oferta de Infraestrutura e Redes de Transportes. Após a análise do 

mercado de EILD, passaremos a analisar a disponibilidade de Infraestrutura e Redes de 

Transporte em diferentes contextos geográficos, para assim identificar os potenciais entrantes no 

referido mercado. 

8.1.1) Segmentação por capacidade  

Entende-se que não devem ser considerados mercados distintos para as infraestruturas de 

trânsito com diferentes capacidades, até porque neste caso esses segmentos são normalmente 
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agregados em sistemas de capacidade superior ao nível da rede de transporte, propiciando a oferta 

sem qualquer dificuldade especial de segmentos de diversas capacidades, sendo que a própria 

natureza dos sistemas de transmissão o facilita. Por exemplo, uma ligação SDH a 155 Mbps entre 

duas centrais pode agregar 63 circuitos alugados de 2 Mbps ou 3 circuitos de 34 Mbps, entre 

outras hipóteses. 

Entretanto, tendo em vista que são poucos (menos de 1%) os contratos praticados em 

velocidades superiores a 8 Mbps, iremos considerar a dimensão produto desse mercado como a 

oferta de EILD em taxas de transmissão inferiores a 8 Mbps. 

8.1.2) Da caracterização da oferta 

Conforme Anexo à Resolução da Anatel nº 402, de 27/04/2005, a EILD é caracterizada 

como modalidade de Exploração Industrial em que uma Prestadora de Serviços de 

Telecomunicações fornece a outra Prestadora de Serviços de Telecomunicações, mediante 

remuneração preestabelecida, Linha Dedicada com características técnicas definidas para 

constituição da rede de serviços desta última. 

Iremos considerar apenas a oferta de EILD como representante do mercado de 

infreaestrutura de transporte, consideraremos que a EILD Padrão e a EILD Especial são 

substitutos para os demandantes desses produtos. Evidentemente, caso suponhamos que a EILD 

padrão tem sempre um preço menor que o da EILD Especial, a Entidade Solicitante sempre terá 

preferência pela EILD Padrão. Apesar dessa preferência, na inexistência de oferta de EILD 

Padrão, a oferta de EILD Especial satisfaz a demanda por esse produto de forma muito similar, 

gerando apenas um bem-estar menor para a Entidade Solicitante. 

Apesar de considerarmos a EILD Especial e a EILD Padrão como produtos substitutos, 

não podemos fazer essa mesma consideração no que diz respeito à EILD de curta distância (local) 

e a EILD de longa distância. Dessa forma, iremos considerar que o mercado de oferta de EILD 

local e EILD longa distância são dois mercados distintos.   

Essa separação dos mercados se dá em razão da constatação de que as concessionárias 

locais do STFC comercializam a maioria de seus contratos de EILD no Degrau D0 (local), 
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conforme definido pelo Ato 50.065 de 28/04/05. Por outro lado, observa-se que a concessionária 

de longa distância do STFC não comercializa nenhum contrato em D0, sendo a maioria dos seus 

contratos em degraus acima de D3 (mais de 200 km). 

Essa distribuição dos contratos das concessionárias do STFC em função das distâncias 

pode ser observada na Tabela abaixo: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
CTBC 87,08% 1,87% 3,88% 4,65% 1,57% 0,92% 0,02% 0,00% 0,00%
EBT 0,00% 9,40% 18,76% 18,52% 14,94% 22,46% 5,05% 3,23% 7,64%
TEF 77,44% 8,49% 8,88% 4,27% 0,65% 0,24% 0,03% 0,00% 0,00%
TMAR 48,78% 15,47% 10,53% 12,50% 5,38% 4,99% 1,16% 0,40% 0,79%

Distribuição dos contratos 
conforme degrau

Degrau

 

 

Uma vez definido que para avaliarmos a competição no mercado de Infraestrutura e Redes 

de Transporte consideraremos a oferta de EILD, não diferenciando essa entre EILD Padrão e 

EILD Especial, mas sim entre EILD local e EILD longa distância, partiremos para a próxima 

etapa de nossa análise, qual seja, a definição do corte geográfico que utilizaremos para avaliar os 

mercados. 

8.2) DA DIMENSÃO GEOGRÁFICA 

Tendo em vista que a oferta de EILD se caracteriza pela oferta de elementos da 

infraestrutura das redes de telecomunicações, e que esses elementos (linhas dedicadas) são 

basicamente ofertados nas redes de telefonia fixa, o Art. 10 do REILD definiu de forma clara a 

dimensão geográfica a ser considerada na análise desse mercado. Conforme o REILD: 

Art. 10. Os Grupos detentores de PMS na oferta de EILD são determinados 

pela Anatel por Região do Plano Geral de Outorgas do Serviço Telefônico 

Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC). 

Parágrafo único. A Anatel pode indicar localidades ou setores da Região do 

Plano Geral de Outorgas do STFC nas quais não se considera que o Grupo 

possua PMS na oferta de EILD. 
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Essa definição do REILD de avaliar o mercado de EILD conforme as Regiões do Plano 

Geral de Outorgas (PGO) se fundamenta no fato de que os principais detentores de infraestrutura 

capaz de oferecer EILD são as concessionárias do STFC, que oferecem grande parte de seus 

serviços por meio das redes fixas legadas do sistema TELEBRÁS. 

Dessa forma, as concessionárias ao deterem a maior parte das redes de telefonia fixa do 

país, são identificadas como os principais ofertantes do serviço de EILD. Nesse sentido, o REILD 

prevê que o mercado de EILD deve ser avaliado conforme as Regiões do PGO, onde cada 

concessionária do STFC atua individualmente, competindo nesse mercado apenas com 

autorizadas do mesmo serviço. 

O parágrafo único do Art. 10 do REILD prevê que podem ser definidas localidades ou 

setores das Regiões do PGO onde considera que o Grupo não possui PMS. Essa previsão permite 

as obrigações pró-competição impostas aos detentores de PMS não sejam aplicadas nas áreas 

geográficas onde já há equilíbrio competitivo na oferta de EILD. 

A primeira vista, as localidades onde se esperaria concluir que as concessionárias do 

STFC não possuem PMS no mercado de EILD seriam aquelas localidades dentro das Regiões do 

PGO onde essas empresas não possuem concessão, ou localidades onde a alta atratividade do 

mercado de varejo levou à construção de diversas redes de telefonia fixa, tanto por prestadores do 

STFC, quanto de outros serviços, permitindo assim a potencial competição no mercado de 

Infraestrutura e Redes de Transporte, entendido como um mercado mais amplo que o de EILD. 

Dessa forma, o corte geográfico a ser considerado nessa análise dos critérios para a 

determinação de PMS será o nível municipal. 

8.3) PLAYERS ATUANTES 

Conforme ressaltamos anteriormente, tendo em vista as características do produto 

considerado e a infraestrutura necessária para oferta desse produto, consideraremos como 

principais ofertantes desse produto os detentores da infraestrutura de redes fixas. 
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Como detentores dessa infraestrutura, consideraremos não apenas as autorizadas e 

concessionárias do STFC, mas também as prestadoras de outros serviços de telecomunicações 

que têm capacidade de rede para ofertar Infraestrutura e Redes de Transporte. 

Essa ampliação do foco nos possíveis ofertantes de Infraestrutura e Redes de Transporte 

considera não apenas a oferta de EILD feita em anos anteriores, mas também a capacidade e 

capilaridade da rede instalada, de forma a garantir que esses potenciais ofertantes disponibilizem 

Infraestrutura e Redes de Transporte para novos entrantes. 

Vale ressaltar que as assimetrias regulatórias de que trata o PGMC são aplicadas aos 

Grupos, afetando todos os integrantes do Grupo, independentemente do serviço de 

telecomunicação que presta. Dessa forma, entendemos que caso um integrante do Grupo seja 

identificado como detentor de PMS na oferta de Infraestrutura e Redes de Transporte, que inclui 

a oferta de EILD, então todo o Grupo será considerado detentor de PMS na Infraestrutura e Redes 

de Transporte naquela localidade. 

8.3.1) Da oferta de EILD pelas prestadoras do STFC 

Atualmente os principais ofertantes de EILD são as concessionárias e as autorizadas do 

STFC, entretanto, também existem infraestruturas de transporte instaladas por autorizadas do 

SMP, SCM e de TV por assinatura. As informações relativas às redes das prestadoras aqui 

elencadas foram obtidas no Atlas de Telecomunicações de 2009. 

Iniciaremos analisando inicialmente as redes de backbones de âmbito nacional, para então 

analisarmos a disponibilidade de Infraestrutura e Redes de Transporte em áreas metropolitanas. 

Dessa forma, buscamos identificar os detentores desse tipo de infraestrutura e que, ao 

possuírem essas facilidades essenciais, são possíveis entrantes no mercado de oferta de EILD. 

8.3.2) Copel Telecomunicações 

Entre os potenciais entrantes destacamos a Copel Telecomunicações, fazendo parte do 

Grupo da Sercomtel. A Copel Telecomunicações é uma prestadora de SCM possui um backbone 
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formado por uma rede de cabos pára-raios ópticos, OPGW - Optical Ground Wire, que formam a 

estrutura de seu backbone de fibras ópticas e que abrange 215 cidades do Paraná (54% dos 

municípios) conforme Figura 50. Além disso, a rede básica e estrutural de fibras ópticas estão 

conectadas aos equipamentos SDH - Sincronous Digital Hierarchy de 10G, 2,5G, 622M e 

155Mbps, que em conjunto com as fibras, formam uma rede de transporte de alta capacidade, 

com configurações em anéis redundantes, de alta confiabilidade para o provimento de serviços 

em todo o Paraná. 

 

 

 

Figura 50: Rede de transporte da Copel Telecomunicações. 

Apesar de não termos dados que permitam avaliar se a Copel Telecomunicações já 

oferece Infraestrutura e Redes de Transporte no Paraná, não resta dúvida de que essa autorizada 
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do SCM tem condições técnicas para ofertar esse produto aos demais prestadores de 

telecomunicações. 

8.3.3) Intelig Telecom 

Entre os potenciais entrantes no mercado de transporte destacamos a Intelig Telecom, que 

em meados de 2009, após incorporação da Holdco Participações pela TIM Participações, passou 

fazer parte do Grupo TIM.  

A Intelig Telecom é uma prestadora de STFC com autorização de prestar STFC local, 

LDN e LDI em todo território nacional. A prestadora possui um backbone formado por uma rede 

com 1920 Gbps de capacidade, dispondo da tecnologia Multiprotocol Label Switch (MPLS). A 

rede IP possui roteadores Cisco da família Juniper M320, Cisco 7500 e equipamentos de acesso 

Nortel. Na arquitetura da rede IP, a camada IP está diretamente conectada ao núcleo ótico através 

de interfaces GigaEthernet.  Esses equipamentos de alta capacidade estão ligados diretamente à 

fibra ótica. Além disso, a rede possui uma capacidade quase ilimitada de banda passante 

garantida pelas tecnologias SDH/DWDM.  

A rede ATM é formada por equipamentos Nortel, sendo o acesso ao núcleo ATM feito 

através de equipamentos da família Passport 7400. O Backbone ISDN Intelig tem cobertura 

nacional e permite que seus clientes possam realizar chamadas de voz, dados e videoconferência 

utilizando o mesmo link. Também através dele o cliente pode se conectar com mais de 35 países, 

garantindo cobertura nos cinco continentes. A Intelig Telecom construiu, ainda, estações terrenas 

de satélites com abrangência nacional e internacional. Além disso, Para garantir a conexão às 

grandes redes internacionais, adquiriu capacidade nos principais sistemas de cabos submarinos 

como o AmericasII, Globenet, Global Crossing e o Atlantis2. 
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Figura 51: Rede de Transporte da Intelig Telecom. 

Apesar da Intelig Telecom possuir cobertura nacional por meio das suas Estações 

Terrenas de Satélite Nacional, consideraremos que a prestadora pode oferecer Infraestrutura e 

Redes de Transporte somente nas regiões onde possui rede própria de fibra ótica. Essa exclusão 

das localidades onde a prestadora possui apenas Estações Terrenas de Satélite Nacional tem como 

fundamento o fato de que a Intelig Telecom não é detentora de satélites geoestacionários. 

A dificuldade em identificar os municípios em que a Intelig possui Infraestrutura e Redes 

de Transporte próprias motivou o envio do Ofício nº 88/2010/SUE – ANATEL, onde foram 

solicitadas informações relativas à essa infraestrutura. Em resposta ao referido Ofício, a Intelig 

informou a relação de municípios em que há presença de tal infraestrutura própria, segundo a 

qual, possui presença em 131 municípios brasileiros. 
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Além disso, apesar de não termos dados que permitam avaliar se a Intelig Telecom já 

oferece Infraestrutura e Redes de Transporte nas localidades onde possui Infraestrutura e Redes 

de Transporte (fibra ótica), não resta dúvida de que essa autorizada do STFC tem condições 

técnicas para ofertar esse produto aos demais prestadores de serviços de telecomunicações. 

8.3.4) Global Crossing 

A Global Crossing é uma autorizada do SCM, não integrando qualquer Grupo de 

prestadoras de telecomunicações. A Global Crossing possui um backbone que utiliza as 

tecnologias DWDM, SDH, PDH, SCPC, entre outros, com pontos de interconexão nos 

municípios de Porto Alegre, Curitiba, Londrina, Sorocaba, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza, conforme Figura 52. Além disso, a Global 

Crossing possui redes metropolitanas nos municípios de Porto Alegre, Curitiba, Sorocaba, São 

Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. 

Apesar de não termos dados que permitam avaliar a participação da Global Crossing no 

mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte nos municípios em que atua, não resta dúvida de 

que essa autorizada do SCM tem condições técnicas para ofertar esse produto aos demais 

prestadores de telecomunicações. 

Além disso, apesar da Global Crossing possuir cobertura em outras regiões por meio das 

suas Estações Terrenas de Satélite Nacional, consideraremos que a prestadora pode oferecer 

Infraestrutura e Redes de Transporte somente nas regiões onde possui rede própria. Essa exclusão 

das localidades onde a prestadora possui apenas Estações Terrenas de Satélite Nacional tem como 

fundamento o fato de que a Intelig Telecom não é detentora de satélites geoestacionários. 
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Figura 52: Rede de Transporte da Global Crossing. 

8.3.5) GVT 

A Global Village Telecom (GVT) é uma autorizada do STFC, não integrando qualquer 

Grupo de prestadoras de telecomunicações. A GTV possui um backbone que utiliza as 

tecnologias MPLS, entre outros. Sua rede é totalmente digital, tendo sido uma das pioneiras na 

implementação de redes NGN. 

A rede da GVT está em constante crescimento, atendendo hoje os municípios de Rio 

Branco, Salvador, Brasília, Serra, Vila Velha, Vitória, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia, 



 

 

SAUS Quadra 6 – Bloco H – Brasília/DF – CEP: 70070-940 
(61) 2312-2000 e (Fax 2312-2002) 

http://www.anatel.gov.br 

 

 141

Luziânia, Cuiabá, Várzea Grande, Campo Grande, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Almirante 

Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambe, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, 

Cia Norte, Colombo, Curitiba Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, 

Marialva, Maringá, Paiçandú, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta 

Grossa, São José dos Pinhais, Sarandi, Rolândia, Toledo, Umuarama, Recife, Jaboatão dos 

Guararapes, Rio de Janeiro, Alvorada, Beto Gonçalves, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, 

Caxias do Sul, Erechim, Esteio, Farroupilha, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Novo Hamburgo, 

Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Leopoldo, 

Sapiranga, Sapucaí do Sul, Viamão, Porto Velho, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, 

Criciúma, Florianópolis, Içara, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Palhoça, São José, Tubarão, 

Campinas, Santos, São Paulo, e Palmas. 

Apesar dessa presença em grande parte do território nacional, os dados referentes à 

participação no mercado de EILD não indicam que a GVT possua uma posição dominante nesse 

mercado. Entretanto, não resta dúvida de que essa autorizada do STFC possui certa participação 

nesse mercado, e de que a GVT tem condições técnicas para ofertar esse produto aos demais 

prestadores de telecomunicações. 

8.3.6) TVA 

A TVA é uma operadora de TV por assinatura, controlada pela Abril e pela Telefônica, 

oferecendo também serviços acesso à internet por de banda larga. No mercado de TV por 

assinatura a TVA utiliza tecnologias de cabo (analógico e digital) e MMDS, operando nas 

seguintes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu e Balneário 

Camboriú.  

Além disso, na cidade de São Paulo a TVA possui uma rede com extensão de 701 Km de 

cabos ópticos e 2.505 Km de cabos coaxiais, composta por fibra ótica em anel, rede SDH e 

Gigabit Ethernet. 
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8.3.7) Net Serviços de Comunicação 

A Net Serviços é uma autorizada do SCM, estando presente em 93 cidades brasileiras 

situadas em 14 Unidades da Federação e contando com uma rede de mais de 47 mil km de cabos 

que, ao final de 2009 conectavam 3,69 milhões de clientes de TV por assinatura, 989 mil clientes 

de TV por assinatura digital e 2,882 milhões clientes de banda larga (4T09) 

Em 2008 a Net Serviços anunciou a compra da Empresa ESC 90 Telecomunicações, 

operadora de TV por assinatura e banda larga que atuava nas cidades de Vila Velha e Vitória, no 

Espírito Santo, adquirindo assim a rede metropolitana de 130 Km, nos referidos municípios. 

Além dos municípios de Vila Velha e Vitória, a Net está presente nos municípios de 

Manaus, João Pessoa, Recife, Maceió, Brasília, Anápolis, Goiânia, Belo Horizonte, Resende, Rio 

de Janeiro, Barra Mansa, Campo Grande, Americana, Araçatuba, Araraquara, Araras, Atibaia, 

Bauru, Bertioga, Bragança Paulista, Botucatu Caçapava, Campinas, Cubatão, Diadema, Franca, 

Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, Itapetininga, Itu, Jacareí, Jaú, Jundiaí, Limeira, 

Litoral, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçú, Mogi Mirim, Pindamonhangaba, 

Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Bárbara do oeste, Santa Branca, Santo 

André, Santos, São Bernardo, São Caetano, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos 

Campos, São Paulo, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Taubaté, Valinhos, Blumenau, 

Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Bagé, Beto Gonçalves, Capão da Canoa, Caxias do 

Sul, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto 

Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana. 

Apesar de não termos dados que permitam avaliar a participação da Net no mercado de 

Infraestrutura e Redes de Transporte nos municípios em que atua, não resta dúvida de que essa 

autorizada do SCM tem condições técnicas para ofertar esse produto aos demais prestadores de 

telecomunicações. 
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8.3.8) Neovia 

A Neovia é uma operadora de telecomunicações com outorga SCM, que opera uma rede 

própria baseada em tecnologia wireless. Atualmente, a rede abrange 5.000 pontos de presença 

(PoP), em mais de 50 municípios paulistas, estando em um processo de constante ampliação. 

O backbone da rede da Neovia é composto de oito anéis, interconectados de forma a 

maximizar o número de rotas alternativas (redundantes). Cada anel tem capacidade total de até 

310 Mbps para tráfego de dados IP. Os enlaces (Links) que compõem este anel são baseados em 

rádios de tecnologia SDH (Synchronous digital hierarchy ) da empresa norueguesa Nera. 

O backbone é responsável por intercambiar o tráfego dos clientes Neovia com outras operadoras 

e provedores de serviço Internet (ISP). 

Esse backbone da Neovia está presente nos municípios paulistas de Sorocaba, Campinas, 

Cabreúva, São Paulo, Guarulhos, São Caetano do Sul, Diadema, São Bernardo do Campo, 

Guarujá, Mogi das Cruzes e São José dos Campos, conforme Figura 53. 
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Figura 53: Rede de Transporte da Neovia. 

 

Apesar de não termos dados que permitam avaliar a participação da Neovia no mercado 

de Infraestrutura e Redes de Transporte nos municípios em que atua, não resta dúvida de que essa 

autorizada do SCM tem condições técnicas para ofertar esse produto aos demais prestadores de 

telecomunicações. 

8.3.9) Nelson Quintas Telecom (NQT) 

A NQT é uma operadora de telecomunicações com outorga de Serviços Limitados 

Especializados (SLE), que opera uma rede própria baseada em backbone ótico SDH no Estado do 

Rio de Janeiro. A principal atividade comercial da NQT é a relativa ao aluguel de circuitos para o 

mercado de telefonia fixa.   
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Esse backbone da NQT está presente nos municípios de Duque de Caxias, Petrópolis, 

Teresópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, 

Araruama, Bacaxá, São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, conforme Figura 54. 

Apesar de não termos dados que permitam avaliar a participação da NQT no mercado de 

Infraestrutura e Redes de Transporte nos municípios em que atua, não resta dúvida de que essa 

autorizada do SLE tem condições técnicas para ofertar esse produto aos demais prestadores de 

telecomunicações. 

 

 

Figura 54: Rede de Transporte da NQT. 

8.3.10) Vivo 

A Vivo é uma operadora de telecomunicações com outorga de Serviço Móvel Pessoal 

(SMP), que a partir de 2001 passou construir anéis metropolitanos, possuindo atualmente um 

total 1,6 mil Km de fibras óticas nas principais capitais brasileiras.   
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A dificuldade em identificar os municípios em que a Vivo possui Infraestrutura e Redes 

de Transporte próprias motivou o envio do Ofício nº 88/2010/SUE – ANATEL, onde foram 

solicitadas informações relativas à essa infraestrutura. Em resposta ao referido Ofício, a Vivo 

informou a relação de municípios em que há presença de tal infraestrutura própria, solicitando 

sigilo no tratamento de tais informações. 

Apesar de não termos dados que permitam avaliar a participação da Vivo no mercado de 

Infraestrutura e Redes de Transporte nos municípios em que atua, não resta dúvida de que essa 

autorizada do SMP tem condições técnicas para ofertar esse produto aos demais prestadores de 

telecomunicações, nas localidades em que possui rede própria de transportes. 

8.3.11) AES Com 

A AES Communications Rio de Janeiro S.A. (AES Com) é uma autorizada do SCM que 

provê soluções de acesso local para voz, dados e aplicações multimídia, utilizando uma rede 

própria de fibras ópticas que se estende pela Área Metropolitana do Rio de Janeiro e Baixada 

Fluminense, numa área de cobertura com 2.286 km2. 

A rede da AES Com abrange a área geográfica de toda a cidade do Rio de Janeiro e outras 

cinco cidades vizinhas, Nilópolis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo e São João de 

Meriti, conforme podemos observar na Figura 55. 

O backbone SDH da AES Com é composto de 16 anéis, cada um com capacidade de 

STM-16 (2,5 Gbps). O backbone se interconecta a um conjunto com mais de 170 anéis (155 

Mbps), que compõe suaRede de Acesso. Em 2006, a AES Com implantou uma nova Rede 

MetroEthernet. Com topologia similar, esta rede cobre as principais áreas de negócio no Rio de 

Janeiro. Como usa os mesmos cabos ópticos e os mesmos sites implantados para rede SDH, para 

que a nova rede se expanda basta a instalação de equipamentos. 

Essa rede SDH transmite informação ponto a ponto a velocidades de 64 kbps, 2 Mbps 

(E1), 34 Mbps (E3), 45 Mbps (T3), 155 Mbps (STM-1), 622 Mbps (STM-4) e 2,5 Gbps (STM-

16). A rede MetroEthernet oferece circuitos ponto a ponto e multiponto a multiponto, a 

velocidades que vão de  nx64 Kbps a 1 Gbps.  
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Figura 55: Rede de Transporte da AES Com. 

 

Apesar de não termos dados que permitam avaliar a participação da AES Com no 

mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte nos municípios em que atua, não resta dúvida de 

que essa autorizada do SCM tem condições técnicas para ofertar esse produto aos demais 

prestadores de telecomunicações, nas localidades em que possui rede própria de transportes. 

8.3.12) Eletropaulo Telecom  

A Eletropaulo Telecom é uma autorizada do SCM tem como foco principal de negócio, 

atender as necessidades de acesso local, na região da Grande São Paulo, para as Operadoras de 

Telefonia Fixa (Local e Longa Distância), Telefonia Móvel (SMP, SMP e outros), e provedores 

de serviços de telecomunicações. 

Com uma rede em fibra óptica com extensão de 2.000 Km, a rede está baseada em anéis 

principais STM-64 e STM-16, interconectados aos anéis secundários compondo assim uma rede 

de transporte SDH redundante. 
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 A Eletropaulo Telecom disponibiliza o transporte de serviços de telecomunicações 

através de circuitos "clear channel" nas capacidades E1, E3, DS3, STM-1, STM-4 e STM-16. 

Apesar de atuar na região da Grande São Paulo, a Eletropaulo Telecom opera sua rede 

própria de transporte somente nos municípios de São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Cotia, 

Diadema, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Taboão da Serra, 

conforme observamos na Figura 56.  

 

 

Figura 56: Rede de Transporte da Eletropaulo Telecom 

Apesar de não termos dados que permitam avaliar a participação da Eletropaulo Telecom 

no mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte nos municípios em que atua, não resta 
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dúvida de que essa autorizada do SCM tem condições técnicas para ofertar esse produto aos 

demais prestadores de telecomunicações, nas localidades em que possui rede própria de 

transportes. 

8.3.13) CTBC (ALGAR Telecom) 

Apesar de ser concessionária do STFC local apenas nos Setores 3, 22, 25 e 33 do PGO, a 

CTBC possui uma rede de Infraestrutura e Redes de Transporte nos municípios de Brasília, 

Goiânia, Itumbiara, Paranaiguara, Paranaiba, São José do Rio Preto, Sertaozinho, Matão, 

Araraquara, São Carlos, Araguari, Ituiutaba, Frutal, Uberlândia, Uberaba, Franca, Ribeirão Preto, 

Cravinhos, Araras, Americana, Campinas, São Paulo, Cubatão, Santos, São José dos Campos, 

Rio de Janeiro, Vassouras, Juiz de Fora, Para de Minas, Belo Horizonte, Divinópolis, Campos 

Altos, Patrocínio, Patos de Minas, Vazantes e Curitiba, conforme observamos na Figura 57 

Apesar de não termos dados que permitam avaliar a participação da CTBC no mercado de 

Infraestrutura e Redes de Transporte nos municípios que não fazem parte dos Setores 3, 22, 25 e 

33 do PGO, não resta dúvida de que a CTBC tem condições técnicas para ofertar esse produto 

aos demais prestadores de telecomunicações. 
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Figura 57: Rede de Transporte da CTBC. 

8.3.14) Tim 

A Tim é uma operadora de telecomunicações com outorga de Serviço Móvel Pessoal 

(SMP), que passou construir anéis metropolitanos, possuindo atualmente uma rede de transporte 

presente em diversos municípios brasileiros.  

A dificuldade em identificar os municípios em que a Tim possui Infraestrutura e Redes de 

Transporte próprias motivou o envio do Ofício nº 88/2010/SUE – ANATEL, onde foram 

solicitadas informações relativas à essa infraestrutura. Em resposta ao referido Ofício, a Tim 

informou a relação de municípios em que há presença de tal infraestrutura própria, segundo a 

qual, está presente em mais de 1.400 municípios brasileiros. 

Apesar de não termos dados que permitam avaliar a participação da Vivo no mercado de 

Infraestrutura e Redes de Transporte nos municípios em que atua, não resta dúvida de que essa 

autorizada do SMP tem condições técnicas para ofertar esse produto aos demais prestadores de 

telecomunicações, nas localidades em que possui rede própria de transportes. 
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8.4) PLAYERS COM PMS 

Cruzando as informações relativas à presença das redes de transporte nos 5.564 

municípios brasileiros, percebemos que a competição no mercado de Infraestrutura e Redes de 

Transporte surge a partir do momento que o crescimento da demanda por serviços de 

telecomunicações aumenta o custo de oportunidade das concessionárias alugarem a terceiros sua 

Infraestrutura e Redes de Transporte. Em decorrência desse aumento do custo de oportunidade 

espera-se um aumento do preço da locação desse insumo. Esse aumento do preço do aluguel da 

Infraestrutura e Redes de Transporte pode tornar viável a instalação de infraestrutura própria 

pelos antigos demandantes da infraestrutura das concessionárias do STFC. 

Vale observar que todo esse movimento de ajuste do mercado inicia-se a partir de um 

crescimento da demanda que pressiona os custos de oportunidade da detentora da Infraestrutura e 

Redes de Transporte. Sendo assim, espera-se que esse movimento somente seja observado nas 

localidades com maior potencial aquisitivo, onde a demanda por serviços de telecomunicações é 

maior. 

8.4.1) Avaliação das condições para detenção de PMS 

No que diz respeito à participação de mercado na oferta de Infraestrutura e Redes de 

Transporte local (D0 a D3), observamos que as concessionárias locais detém participação de 

mercado de pelo nas suas áreas de concessão, representando assim um indício de posse de PMS.  

A concessionária de longa distância (Embratel) possui reduzida participação no mercado 

de EILD local, entretanto, percebemos que a Embratel possui participação de mercado superior a 

20% no mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte de longa distância (D4 a D8) em todas 

as Regiões do PGO16. 

                                                   
16 Apesar do Grupo Embratel possuir reduzida participação no Degrau 4 na Região II, o Grupo possui elevada 

participação nos degraus acima de 4 na Região. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
CTBC 13,39% 0,85% 1,56% 2,91% 2,08% 1,01% 0,08% 0,00% 0,00%
EBT 0,00% 3,49% 6,14% 8,25% 19,74% 37,26% 42,68% 56,40% 83,90%
TEF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TMAR 86,61% 95,66% 92,30% 88,84% 78,18% 61,74% 57,25% 43,60% 16,10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8
CTBC 6,93% 0,07% 0,00% 0,11% 0,02% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00%
EBT 0,00% 3,39% 9,33% 12,51% 8,00% 15,48% 30,40% 73,70% 86,84%
TEF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TMAR 93,07% 96,54% 90,67% 87,38% 91,98% 84,08% 69,60% 26,30% 13,16%

0 1 2 3 4 5 6 7 8
CTBC 7,91% 0,56% 0,66% 0,31% 3,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EBT 0,00% 3,98% 12,18% 7,60% 21,25% 66,49% 11,09% 95,54% 97,25%
TEF 91,19% 90,01% 86,81% 92,09% 75,17% 32,45% 87,16% 0,00% 0,00%
TMAR 0,90% 5,46% 0,35% 0,00% 0,00% 1,06% 1,75% 4,46% 2,75%

Região I

Região II

Região III

Região III - Market share das 
concessionárias (receita bruta)

Região I - Market share das 
concessionárias (receita bruta)

Degraus

Região II - Market share das 
concessionárias (receita bruta)

   

Além de possuírem relevante participação no mercado de Infraestrutura e Redes de 

Transporte local, as concessionárias locais do STFC também possuem, nas suas áreas de 

concessão, relevante participação no mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte de longa 

distância.  

Assim, consideramos que os Grupos compostos por concessionárias locais do STFC 

possuem relevante participação nos mercados de Infraestrutura e Redes de Transporte local e de 

longa distância nas suas áreas de concessão. Já no caso do Grupo Telmex, considera-se que esse 

possui participação relevante no mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte de longa 

distância nas Regiões I e III do PGO. 

No quesito economias de escala e poder de negociação, consideramos que preenchem 

esse critério apenas os Grupos que possuem Infraestrutura e Redes de Transporte em mais de 5% 

(278) dos municípios brasileiros. Segundo esse critério, apresentam economias de escala e poder 

de negociação os Grupos Copel, Telefônica, Telemar e Telmex. 

 Já o quesito economias de escopo foi avaliado em cada município, sendo atribuído aos 

Grupos que comercializavam serviços convergentes (pelo menos double play) no município. 
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O critério controle sobre infraestrutura foi avaliado em cada município, sendo atribuído 

àqueles Grupos que possuem Infraestrutura e Redes de Transporte (local ou longa distância) no 

referido município. 

Quanto ao item integração vertical, foi considerada oferta de algum serviço de varejo em 

cada um dos municípios.  

Já o critério acesso privilegiado a fontes de financiamento foi atribuído positivamente a 

todos os Grupos, tendo em vista que todos ou obtiveram recursos de operações diretas do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES nos anos de 2007 e 2008, ou são 

compostos por empresas de capital estrangeiro. 

No que diz respeito ao acesso privilegiado a nichos de mercado, consideramos que 

apenas o Grupo Copel possui esse tipo de privilégio, tendo em vista a COPEL Telecomunicações 

S.A. ser uma sociedade por ações, subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – 

Copel. Esse fato tem permitido que o Grupo Copel preste o SCM para diversos órgãos estaduais, 

sem licitação, com base na Lei Estadual n. 15.608/2007 que prevê em seu art. 34, inciso VII, a 

possibilidade de dispensa de licitação.  

Dessa forma, enquanto viger a Lei Estadual n. 15.608/2007, considera-se que o Grupo 

Copel terá acesso privilegiado ao cliente governamental, configurando assim uma assimetria 

legal que prejudica a competição no mercado de infraestrutrua de transporte no Estado do Paraná.  

8.4.2) Conclusão 

Tendo em vista o exposto ao longo dessa análise, podemos atribuir os detentores de PMS 

no mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte Local e de Longa Distância em cada 

município conforme tabela anexa a esta análise.  
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Indicamos que não há necessidade de imposição de assimetrias regulatórias em uma série 

municípios, tendo em vista a identificação de nível adequado de competição17 nos mercados de 

infraestrutura e redes para transporte local e de longa distância. 

8.5) TAMANHO E EVOLUÇÃO DO MERCADO 

Os players atuantes neste mercado auferiram receita operacional líquida de cerca de R$ 

1,83 bilhão no exercício de 2008 com a Exploração Industrial de Linhas Dedicadas. Tendo em 

vista que no mercado de Infraestrutura e Redes de Transporte, além da EILD, também devem ser 

consideradas as receitas decorrentes do aluguel de linhas dedicadas para o mercado corporativo, 

acreditamos que esse mercado seja da ordem de R$ 2 bilhões anuais. 

Conforme Figura 58, observamos que houve um crescimento acentuado da ROL 

decorrente de EILD Padrão nos últimos dez anos, que passou de aproximadamente R$ 197 

milhões em 1999 para R$ 1,65 bilhões em 2008, representando um crescimento de 

aproximadamente 838% no período. Já na ROL decorrente da EILD Especial, observamos certa 

estabilidade dessa receita nos últimos dez anos. Como resultado dessas duas tendências distintas, 

observamos que a participação da ROL de EILD Padrão cresceu substantivamente nesse período, 

conforme apresentamos na Figura 59. 

Pressupondo, conforme feito anteriormente, que o preço da EILD Especial é estritamente 

maior que o da EILD Padrão, podemos concluir que o volume de EILD Especial negociadas no 

mercado sofreu uma redução mais expressiva do que aquela observada quando analisamos os 

dados da ROL decorrente desses produtos. 

 

                                                   
17 Considera-se como nível adequado de competição a presença de pelo menos 4 (quatro) ofertantes de 

Infraestrutura e Redes de Transporte no município. A escolha dessa quantidade de ofertantes fundamenta-se na 

redução do Índice de Lerner à medida que novos competidores entram em um oligopólio nos moldes do oligopólio 

de Cournot. 



 

 

SAUS Quadra 6 – Bloco H – Brasília/DF – CEP: 70070-940 
(61) 2312-2000 e (Fax 2312-2002) 

http://www.anatel.gov.br 

 

 155

197

454

675 641 621

980

1318
1436 1428

1650

91 100 90 94 111 139 124 72
181

47

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total ROL com EILD Padrão Total ROL com EILD Especial

R$ milhões

 

Figura 58: Total da ROL com EILD Padrão e EILD Especial. 
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Figura 59:  Participação ROL com EILD Padrão e EILD Especial. 
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8.6) PERSPECTIVA DO MERCADO NA AUSÊNCIA E NA PRESENÇA DE 

ASSIMETRIAS REGULATÓRIAS 

Analisando o crescimento da receita operacional líquida das prestadoras de STFC 

decorrente do aluguel de EILD, observamos um crescimento médio anual de aproximadamente 

25% entre 1999 e 2008, conforme a Figura 60, abaixo. 
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Figura 60: Evolução do mercado de EILD. 

Para analisarmos de forma mais ampla o mercado de infraestrutura de acesso, observamos 

os dados relativos à demanda por fibras óticas. Segundo dados da Furukawa, nos anos de 2000 e 

2001 houve uma grande demanda por fibra ótica, tendo sido vendidos 1,9 e 2,1 milhões de 

kilometros de fibra ótica nesses anos, respectivamente. Após 2001 houve uma redução da 

demanda por esses produtos, entretanto, com a necessidade de atualização tecnológica das redes, 

observou-se um crescimento expressivo da demanda por fibra ótica, que passou de 500 mil 

kilometros para 1,1 milhão de kilometro entre 2002 e 2009. Parte dessa demanda também pode 
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ser explicada pela utilização de fibra ótica ao longo da malha elétrica, tanto nos projetos de 

transmissão, quanto nos projetos de geração de energia. 

Dessa forma, utilizando as previsões da Furukawa, e supondo que a ROL decorrente de 

EILD está relacionada com a demanda por fibra ótica e com o PIB brasileiro, podemos fazer uma 

estimativa da ROL de EILD para os próximos anos na ausência de assimetrias regulatórias, 

conforme segue. 

Já na presença de assimetrias regulatórias pró-competição, espera-se que haverá um 

aumento mais considerável no mercado. Esse aumento pode ser explicado pela retirada de 

imposições regulatórias nos municípios onde já se observa equilíbrio competitivo, além das 

medidas pró-competição nos municípios onde se identifica uma estrutura de demanda que 

comporta competição. 
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Figura 61: Evolução da demanda de fibra ótica. 

Além dessas medidas, a retirada de medidas regulatórias nos municípios onde se 

considera inviável a competição permitirá que as ofertantes desse serviço possam alocar de forma 

mais eficiente seus recursos, promovendo um maior excedente econômico nesse mercado. Dessa 

forma, estimamos o crescimento do mercado de EILD na presença de assimetrias regulatórias.  
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Figura 62: Previsão de evolução do mercado de EILD 
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9) MERCADO RELEVANTE DE OFERTA DE ACESSO E INFRAESTRUT URA EM 

COMUNICAÇÃO DE DADOS EM REDES FIXAS 

9.1) DA DIMENSÃO PRODUTO 

Trata-se do mercado de oferta de serviços e de infraestrutura em comunicação de dados 

por meio de infraestrutura fixa. Tendo em vista que a infraestrutura de acesso faz parte da oferta 

no atacado, iremos analisar dados no mercado de varejo, para então avaliarmos as condições de 

competição no mercado de atacado. Assim, a dimensão produto desse mercado abrange tanto as 

infraestruturas e redes para comunicação de dados, quanto as ofertas de varejo do acesso em 

comunicação de dados por meio de redes fixas. 

Apesar do fato de que o mercado de oferta de infraestrutura e o mercado de oferta de 

acesso em comunicação de dados por meio de redes fixas serem considerados dois mercados 

distintos, avaliaremos as condições de competição desses dois mercados em uma única análise. 

Essa abordagem é fundamentada no fato de que esses dois mercados serem intimamente 

relacionados, uma vez que não se observa atualmente oferta varejista de acesso em comunicação 

de dados por parte de players que não detém infraestrutura e rede para esse tipo de oferta. 

Além do mais, a análise simultânea desses mercados se justifica pelo fato de que as 

análises dos critérios de PMS apresentam os mesmos resultados em ambos os mercados. Apesar 

do critério de participação de mercado ser analisado com base em dados diferentes, as conclusões 

relativas aos detentores de PMS são idênticas.Em termos da dimensão produto do mercado, 

consideramos que a oferta de serviços e de infraestrutura em comunicação de dados por meio de 

infraestrutura fixa não será diferenciada em função da tecnologia utilizada. Assim, consideramos 

que os serviços de acesso por meio de redes de cabo são substituíveis por acesso ofertado por 

meio de redes de cobre, bem como pelas tecnologias wireless que não oferecem mobilidade. 

Assim, em termos de serviços de telecomunicações regulados pela Anatel, consideramos 

que a oferta de acesso em comunicação de dados em redes fixas é feita tanto pelas prestadoras do 

Serviço de Comunicação Multimídia, por meio de tecnologias que utilizam redes fixas (ADSL, 
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etc.) como pelas prestadoras de serviços de TV por assinatura por meio de Serviços de Valor 

Adicionado (SVA) prestados sobre redes de cabo e MMDS.   

9.2) DA DIMENSÃO GEOGRÁFICA 

Tendo em vista a disponibilidade de dados em nível municipal, e considerando ser 

desejável utilizar-se a avaliação de PMS na menor granularidade possível, decidimos avaliar a 

detenção de PMS no corte geográfico municipal. 

 

9.3) PLAYERS ATUANTES 

O fato de o SCM ser um serviço fixo que possibilita a oferta de capacidade de 

transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, utilizando quaisquer meios, fez com 

que ele se tornasse o serviço que possui o maior número de acessos fixos à Internet, com 

aproximadamente 16 milhões de acessos. 

Além disso, as características da prestação do SCM propiciaram um elevado crescimento 

de pequenas prestadoras, principalmente em localidades onde os maiores players não têm 

interesse, conforme demonstrado no gráfico abaixo, entretanto, essas autorizadas necessitam 

contratar uma conexão ao backbone de Internet de uma prestadora que possua rede de transporte. 
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Figura 63: Autorizadas de SCM por UF. 

Fonte: SICI (Março/2010) 

 

 

No mercado do SCM devemos levar em consideração a existência de uma significativa 

diferença no tamanho das redes entre os grupos atuantes. Com o desenvolvimento da tecnologia 

ADSL, as autorizadas de SCM que também são concessionárias do STFC passaram a controlar 

parcela importante da rede de acesso fixo, utilizada para o provimento de conexão à Internet em 

alta velocidade e constituída pela infraestrutura de pares metálicos herdada da telefonia fixa 

tradicional.   

Essa constatação pode ser demonstrada  no gráfico de market share de acessos abaixo. 

Nota-se uma elevada concentração no mercado de SCM por prestadoras que pertençam a grupos 

de concessionárias do STFC. 
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Figura 64: Market Share de Acessos para o SCM. 

        *Fonte: SICI (Março/2010) 

 

9.4) PLAYERS COM PMS 

Quanto à indicação dos players com PMS, necessitamos analisar, inicialmente, o critério 

de participação de mercado dos Grupos abaixo nos respectivos mercados municipais. 

Uma primeira análise revela o número de municípios em que determinadas prestadoras 

possuem parcelas de 20% ou mais do mercado, com base no número de acessos em em 

comunicação de dados por meio de infraestrutura fixa naquele município em 31 de dezembro de 

2009: 

 

Grupo Nº de municípios em que possui 20% 
ou mais de participação de mercado 

BT 14 
Cemig Telecom 0 
Algar Telecom 91 
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Eletronet 0 
Eletropaulo 0 
Global Crossing 23 
GVT 35 
NeoVia 0 
Outros 1255 
Sercomtel 16 
Telefonica 585 
Telemar 3853 
Telmex/America Movil 169 

Tim 0 

Quando analisamos o número de municípios em que o Grupo possui mais de 20% do 

mercado, desagregando por região de concessão, percebemos que as concessionárias possuem 

mais de 20% do mercado na maioria dos municípios da sua área de concessão. 

Área de 
Concessão 

(PGO) 
Grupo Municípios onde tem mais 

de 20% do mercado 
Proporção da área 

de concessão 

Setores 3, 22, 25 e 
33 

BT 0 0,00% 
Cemig Telecom 0 0,00% 
Algar Telecom 87 92,55% 
Eletronet 0 0,00% 
Eletropaulo 0 0,00% 
Global Crossing 0 0,00% 
GVT 0 0,00% 
NeoVia 0 0,00% 
Outros 6 6,38% 
Sercomtel 0 0,00% 
Telefonica 0 0,00% 
Telemar 0 0,00% 
Telmex/America Movil 1 1,06% 
Tim 0 0,00% 

Regiões 
 I e II 

BT 13 0,27% 
Cemig Telecom 0 0,00% 
Algar Telecom 4 0,08% 
Eletronet 0 0,00% 
Eletropaulo 0 0,00% 
Global Crossing 23 0,47% 
GVT 35 0,72% 
NeoVia 0 0,00% 
Outros 1137 23,43% 
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Sercomtel 14 0,29% 
Telefonica 0 0,00% 
Telemar 3853 79,39% 
Telmex/America Movil 120 2,47% 
Tim 0 0,00% 

 
Setor 20 da 

Região II 

BT 0 0,00% 
Cemig Telecom 0 0,00% 
Algar Telecom 0 0,00% 
Eletronet 0 0,00% 
Eletropaulo 0 0,00% 
Global Crossing 0 0,00% 
GVT 0 0,00% 
NeoVia 0 0,00% 
Outros 1 50,00% 
Sercomtel 2 100,00% 
Telefonica 0 0,00% 
Telemar 0 0,00% 
Telmex/America Movil 0 0,00% 
Tim 0 0,00% 

Região III 

BT 1 0,16% 
Cemig Telecom 0 0,00% 
Algar Telecom 0 0,00% 
Eletronet 0 0,00% 
Eletropaulo 0 0,00% 
Global Crossing 0 0,00% 
GVT 0 0,00% 
NeoVia 0 0,00% 
Outros 111 17,85% 
Sercomtel 0 0,00% 
Telefonica 585 94,05% 
Telemar 0 0,00% 
Telmex/America Movil 48 7,72% 
Tim 0 0,00% 

No quesito controle sobre infraestrutura, foi considerado se a capacidade instalada para 

transmissão nos municípios. Assim, naqueles municípios onde o Grupo detém capacidade 

instalada para transmissão, considera-se que há controle sobre infraestrutura. 

É importante notar que, no caso do grupo de prestadoras independentes, a hipótese não é 

feita sobre um grupo no sentido econômico, pois as empresas não detêm relação de controle ou 

coligação, mas um grupo de prestadoras que possuem características de atuação no mercado em 

comum. 



 

 

SAUS Quadra 6 – Bloco H – Brasília/DF – CEP: 70070-940 
(61) 2312-2000 e (Fax 2312-2002) 

http://www.anatel.gov.br 

 

 165

Quanto ao item integração vertical, foi considerado se o Grupo possuía Infraestrutura e 

Redes de Transporte instaladas no município. Aqueles grupos que possuem ponto de acesso à sua 

rede de transporte foram considerados como integrados verticalmente nesses municípios.   

O acesso privilegiado a fontes de financiamento é um item, que nesta análise, será 

atribuído positivamente àqueles grupos que obtiveram recursos de operações diretas do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES - nos anos de 2007 à 2009, que 

possuem em sua estrutura de comando participação de Grupo externo, ou que possuem o 

Governo (qualquer nível) em sua estrutura societária. 

Neste caso, incluem-se todos os grupos CTBC, GVT, Copel, Telefônica, Telemar, Telmex 

e Tim. 

Foi considerada a presença de economias de escopo nos municípios onde os Grupos 

oferecem mais de um serviço de telecomunicações (bundles de serviços). 

A presença de economias de escala e o poder de negociação de compras deve ser uma 

condição atribuída àqueles grupos com maior participação de mercado em um contexto nacional. 

Nesse sentido, contabilizamos o número de municípios em que cada Grupo oferta serviços 

de comunicação de dados no mercado de varejo, obtendo os seguintes resultados. 

Grupo
Municípios 
atendidos

BT 477
Cemig 24
CTBC 238
Eletronet 0
Eletropaulo 15
Global Crossing 468
GVT 84
NeoVia 41
Copel 389
Telefonica 641
Telemar 4034
Telmex/America Movil 1819
Tim 25  
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Consideramos como critério de corte para configurar que o Grupo possui economias de 

escala e poder de negociação, a presença em mais de 5% dos municípios brasileiros (278 

cidades). 

No que diz respeito ao item acesso privilegiado a nichos de mercado, esse critério foi 

atribuído somente ao Grupo Copel nos municípios do Paraná, tendo em vista a vigência da Lei 

Estadual n. 15.608/2007 que prevê em seu art. 34, inciso VII, a possibilidade de dispensa de 

licitação na contratação de serviços de telecomunicações da Copel Telecom. 

Para agregarmos a análise municipal dos critérios para detenção de PMS em nível de Área 

de Registro, iremos considerar a participação relativa dos municípios na população total da AR. 

Dessa forma, a análise dos critérios por AR pode ser interpretada como uma média ponderada 

pela população da análise de critérios por município. 

Tendo em vista o exposto ao longo dessa análise, podemos atribuir os detentores de PMS 

no mercado relevante de oferta de acesso e infraestrutura em comunicação de dados em redes 

fixas em cada município conforme tabela anexa a esta análise. 

Apesar da existência de detentores de PMS em quase todas as AR, indicamos que não há 

necessidade de imposição de assimetrias regulatórias em uma série municípios, tendo em vista a 

identificação de nível adequado de competição18 nos mercados de infraestrutura e redes para 

transporte local e de longa distância. 

9.5) TAMANHO DO MERCADO 

Conforme gráfico a seguir, observamos que a receita operacional líquida das prestadoras 

de SCM teve crescimento acentuado nos últimos anos. Os players atuantes neste mercado 

auferiram receita operacional líquida de cerca de R$ 16 bilhões em 2008 e 19,727 bilhões em 

2009, o que representa um crescimento aproximado de 20%. 

                                                   
18 Considera-se como nível adequado de competição a presença de pelo menos três ofertantes de acesso em 

comunicação de dados em rede fixa com mais de 10% de participação de mercado no município. Além disso, 

adiciona-se o critério de população superior a 100 mil habitantes. 
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Figura 65: Receita Operacional Líquida do SCM. 

     Fonte: SICI 

 

 

9.6) EVOLUÇÃO DO MERCADO 

Ao analisarmos os dados de usuários do serviço de acesso em comunicação de dados 

prestado por autorizadas do SCM, percebemos um crescimento médio anual da ordem de 39%, 

passando de pouco mais de 6 milhões de assinantes em 2006 para mais de 16 milhões de 

assinantes em 2009. 
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Evolução da base de clientes SCM
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Figura 66: Evolução da base do SCM. 

Quando analisamos a evolução dessa base em termos de velocidade de acesso, 

percebemos que há uma constante migração dos clientes para níveis mais elevados de velocidade.  
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Figura 67: Evolução da velocidade. 

Ao observarmos a evolução dos usuários de serviços de acesso em banda larga prestados 

por meio de SVA sobre redes de TV por assinatura, observamos um crescimento anual médio 

acima de 90%, passando de mais de 40 mil usuários em 2006 para mais de 300 mil usuários em 

2009. 

Esse crescimento mais acentuado do número de usuários de acesso em banda larga 

prestado por meio de SVA em 2008 é explicado pela acentuada expansão da base de clientes do 

Grupo Telmex, por meio das empresas Net Serviços e DR Empresa de Distribuição e Recepção 

de TV. 

Apesar desse maior crescimento dos clientes de SVA em comparação com a base de 

SCM, a parcela desse mercado relativa aos clientes de SVA não tomou proporções consideráveis 

no período, representando apenas 1,87% desse mercado em 2009. Mesmo com essa pequena 
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participação do mercado, a adição de assinantes de banda larga por meio de TV por assinatura 

representou mais de 4,5% das adições líquidas de usuários de banda larga em 2008.  

Se considerarmos que o acesso por meio de SVA é ofertado em apenas 74 municípios, 

fica evidente a importância da oferta desse tipo de acesso para promover a competição e o maior 

uso desse serviço pela população. 
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Figura 68: Evolução da base de SVA de Tv por Assinatura. 
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Participação da TV por assinatura

0,68% 0,65%

1,60%

1,87%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2006 2007 2008 2009

 

Figura 69: Participação da TV por Assinatura. 

9.7) PERSPECTIVA DO MERCADO NA PRESENÇA DE ASSIMETRIAS 

REGULATÓRIAS 

Conforme mencionado, para uma avaliação do mercado de SCM devemos levar em 

consideração a existência de uma significativa diferença no tamanho das redes entre os grupos 

atuantes. Além disso, a rede de transporte é um essential facility, ou seja, uma infraestrutura 

essencial para o acesso à Internet. 

As concessionárias concentram grande parte do mercado de acesso e transporte. Para que 

as entrantes consigam ser competitivas, além dos vultosos investimentos em  infraestrutura 

inerentes ao negócio de telecomunicações, faz-se necessária a adoção de assimetrias regulatórias 

que abranjam principalmente as ofertas no atacado, reduzam barreiras à entrada e viabilizem 

modelos de negócios sustentáveis, fomentando, assim, a competição no mercado de acesso em 

banda larga, com reflexos positivos sobre a demanda, sobre a qualidade da prestação do serviço 

e, fundamentalmente, sobre o preço de sua oferta. 
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9.8) PERSPECTIVA DO MERCADO NA AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS 

REGULATÓRIAS 

A previsão de crescimento do mercado do SCM, segundo o Plano Geral de Atualização da 

Regulamentação – PGR, é de aproximadamente 40 milhões de acessos até 2018, conforme 

apresenta o gráfico abaixo: 

 

Figura 70: Projeção de Acessos SCM. 

O mercado de acesso fixo em banda larga tem uma boa perspectiva de crescimento, 

conforme estudo do PGR; além disso, o Decreto n.º 7.175, de 12 de maio de 2010, instituiu o 

Programa Nacional de Banda Larga com objetivo de atingir a meta ainda mais agressiva de 40 

milhões de acessos fixos à Internet em banda larga até 2014. 

Mesmo diante de interessantes projeções, o mercado de banda larga fixa, em função dos 

elevados investimentos em infraestrutura e dificuldades relacionadas às barreiras comerciais 

existentes num mercado concentrado, não conseguirá ser competitivo onde não existir interesse 

por parte das prestadoras entrantes. A massificação do acesso em banda larga, com o 

correspondente alcance das metas previstas, somente será possível num ambiente de 

multiplicidade de ofertas, fundamentado na viabilidade crível de modelos de negócios 

sustentáveis 
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A ausência de medidas regulatórias assimétricas claras e objetivas poderá, de forma 

inexorável, conduzir o mercado de acesso fixo em banda larga a um cenário marcado pela intensa 

concentração, com a presença de monopólio em diversas áreas, e caracterizado pela acentuada 

discrepância entre os preços praticados em áreas competitivas (como capitais e grandes centros) e 

aqueles verificados em localidades com menor disputa competitiva (interior), com efeitos ainda 

mais perversos sobre a qualidade do serviço ofertado.  

10) CONCLUSÃO 

O presente estudo buscou analisar os Mercados Relevantes tratados no âmbito do PGMC. 

Conforme pôde ser observado, as análises buscaram tratar das descrições relativas aos mercados, 

levando-se em considerações suas particularidades, bem como os atuantes neste mercado, com o 

fulcro de avaliação dos 7 (sete) critérios tratados no PGMC para definição dos detentores de 

PMS. 

Assim, foi feita uma análise minuciosa em relação aos players atuantes em cada mercado, 

identificando aqueles que possuem um potencial para influenciar o mercado nos termos tratados 

no PGMC. Essas análises indicaram portanto a existência de detentor de PMS, bem como 

apontaram perspectivas para cada mercado, levando-se em conta a adoção de Medidas 

Regulatórias Assimétricas. 

Neste contexto, pôde ser observada a existência tanto dos gargalos de infraestrutura 

existentes, quanto as diferenças entre os grupos econômicos existentes, sendo este trabalho 

extremamente válido para a presente discussão do PGMC, quanto demais discussões afetas ao 

assunto de competição e infraestruturas no setor de telecomunicações. 

É importante frisar que, dada a dinâmica do setor telecomunicações, que a cada dia 

apresenta novidades e soluções tecnológicas, em um ambiente cujos agentes estão sempre 

revisando suas ações, é necessária uma revisão periódica das análises aqui realizadas, devendo 

essa revisão inclusive indicar os impactos das medidas regulatórias que serão aplicadas a partir 

do PGMC.   
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