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IRG-281/2000                                    Porto Alegre, 12 de Julho de 2000

Ilmo. Sr.
JARBAS JOSË VALENTE
SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA
DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL
BRASILIA - DF

Ref.:  Consulta Pública 239

Prezado Senhor:

Encaminhamos em anexo contribuição à Consulta Pública

nº 239 de 12 de junho de 2000, desta Companhia Riograndense de

Telecomunicações  - CRT

Atenciosamente,

Isidoro Barros Lopes
Superintendente de Regulamentação
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Título I - Das Disposições Gerais - Capítulo II - Dos Objetivos

Redação Atual

VI - Capacidade Excedente: É a infra-estrutura instalada porém não
utilizada, disponível, portanto para compartilhamento.

Redação Proposta

É a infra-estrutura instalada e não utilizada que não venha com prejuízo
as reservas definidas pelo horizonte de crescimento da detentora da
infra-estrutura.

Justificativa
Não prejudicar o crescimento da operadora detentora da infra-
estrutura

Incluir o item VII
Redes de Telecomunicações: conjunto de equipamentos, incluindo
função de transmissão, comutação, multiplexação de quaisquer outras
indispensáveis a operação dos serviços de telecomunicações.

Justificativa:

Objetiva tornar mais claro o Parágrafo Único do Art. 9º, evidenciando o
tratamento dos itens indispensáveis à operação de serviço de
telecomunicações, tais como energia CA, energia CC, climatização
etc, em regulamentação específica a ser expedida pela ANATEL. Como
também esclarecer o Parágrafo Único do Art. 36.

Título II - Do Compartilhamento de infra-estrutura - Capítulo III - Das
Condições de Compartilhamento de Infra-estrutura

Redação Atual

Art. 10 - § 1º - O detentor definirá, conforme disposto no art. 9º deste
Regulamento, a capacidade excedente, bem como as condições de
compartilhamento.

Redação Proposta
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incluir reservas para o ano em curso e H anos à frente, onde H é o
horizonte de planejamento.

Justificativa

Esta capacidade não está definida, não sendo possível saber se inclui
tudo aquilo que não está em uso no momento da
publicação/solicitação, ou se inclui também reservas relativas a projetos
futuros de utilização e com que horizonte.

Redação Atual

Art. 11 - O detentor deve tornar disponível, aos possíveis solicitantes,
documentos  que descrevam as condições de compartilhamento, que
não poderão ser discriminatórias, incluindo, entre outras, informações
técnicas da infra-estrutura disponível, os preços e prazos.
Parágrafo único: Os agentes de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo e os de serviço Limitado Especializado, de interesse
restrito, bem como de suas sub-modalidades, serviço de Rede
Especializado e serviço de Circuito Especializado e seus sucedâneos,
devem dar publicidade antecipada em , pelo menos, um jornal de
circulação local, por um dia, da infra-estrutura disponível e respectivas
condições de compartilhamento, dispostos conforme o art.9º, bem
como das datas e horários onde os interessados poderão obter
informações detalhadas.

Redação Proposta

Deverão ser excluídos deste regulamento.

Justificativa:

Proposição não é viável na prática face a dinâmica das alterações das
infra-estruturas. A divulgação pública também expõe as estratégias
empresariais dos detentores da infra-estrutura, prejudicial ao ambiente
competitivo.

Título III  - Da Mediação e Arbitragem
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Redação Atual

Art. 28 -  Eventuais conflitos de interesse entre os Agentes, surgidos da
aplicação deste Regulamento, serão dirimidos pela Anatel, no exercício
da sua função de órgão regulador, de acordo com o previsto no art.19,
inciso XVII, da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, por meio de
processos de mediação e arbitragem estabelecidos em
regulamentação específica por ela emitida, após esgotadas as
tentativas de negociação e não havendo acordo ente as partes.
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Redação Proposta

Estabelecer prazo limite para o processo, conforme regulamentação
específica da Anatel

Justificativa: Atender a regulamentação.

Título IV - Das Disposições Finais e Transitórias

Redação Atual

Art. 33 - Os contratos de compartilhamento de infra estrutura celebrados
anteriormente à edição deste Regulamento deverão ser adequados e
protocolizados na Anatel em até noventa dias, contados da publicação
do presente Regulamento.

Sugestão

Sugerimos prazo de 180 dias

Redação Atual

Art. 36 - Parágrafo Único: A utilização mútua das instalações e redes de
telecomunicações prediais por Agentes será objeto de regulamentação
específica a ser expedida pela Anatel.

Sugestão

Nos parece que seria interessante explicitar como alerta no mesmo
artigo que, enquanto tal  regulamentação não entrar em vigor
permanecerá vigendo a norma atual que só prevê as instalações
telefônicas.

Anexo I - METODOLOGIA PARA CÁLCULO DOS VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS DE

REFERÊNCIA PARA O ALUGUEL DO COMPARTILHAMENTO

Anexo I
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♦ O Anexo I propõe uma metodologia de cálculo para os valores
mínimo e máximo de referência buscando dar forma ao disposto nos
Art. 25, 26 e 27. Um dos pontos fundamentais é o princípio da
proporcionalidade consagrado nos Art. 26 e 27  pela expressão
“proporcionalmente ao espaço necessário ao compartilhamento”, e

♦ representado na metodologia pelo fator Fu – fator de utilização da
infra-estrutura. Acontece que este fator, como definido, não
assegura claramente esta proporcionalidade pois é dependente da
razão Hp/Ht, onde Hp é a área ou distância compartilhada e Ht é a
área ou distância total da infra-estrutura. Para o caso de
canalizações esta capacidade é multiplicada pelo número de dutos
e eventualmente até de sub-dutos.

♦ Sugestão : Considerar na área ou distância total da infra-estrutura a
sua capacidade final considerados os limites de segurança,
estabilidade, confiabilidade e requisitos de engenharia.
Por exemplo, no caso de canalização a distância Ht seria o resultado
do produto do número de dutos e sub-dutos existentes com o
comprimento total da canalização.

Na metodologia de cálculo foram incluídos custos de infra-estrutura
instalada, custos de manutenção, custos de projeto, custos de
cadastro, custos de taxas e/ou impostos. Sugere-se a inclusão de
custos de administração do próprio contrato de compartilhamento,
incluindo custos tais como de controle e de recebimento de valores.

Sugerimos a revisão do critério de formação de preços definido
neste anexo, entendendo que a metodologia proposta é aplicável
somente a dutos e postes.

Para prédios, energia, torres e climatização sugerimos que sejam
utilizados critérios de valorização da locação baseados
fundamentalmente no valor do bem compartilhado, e do uso
proporcional pela operadora que solicitará o compartilhamento.

Desta forma, sugerimos que seja estabelecida para torres, energia
CC e climatização o valor relativo a 3% da parcela de infra-estrutura
utilizada, sendo aplicável para todas estas facilidades a seguinte
fórmula:

Ui x I x 0,03 = Vi onde:

Vi = valor de infra-estrutura utilizada
Ui = valor unitário da infra-estrutura utilizada
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I = quantidade de infra-estrutura utilizada

Para prédios e terrenos deverá ser considerado, os custos globais
de aquisição, depreciação, impostos e manutenção, acordando-se
entre as operadoras os valores internos pertinentes a cada tipo de
prédio e de sua respectiva localização.

Justificativa:
A proposta contida no anexo1 não exeqüível de ser avaliada nos

termos em que foi apresentada e de difícil aplicação prática às torres,
equipamentos de energia CC e CA, climatização e grupos geradores.

Ao definir o cálculo da locação como um percentual dos valores de
aquisição, estamos de forma sintética resumindo a incidência dos
custos de manutenção, de depreciação e de investimentos dos
equipamentos compartilhados.

Comentários sobre as fórmulas de cálculo de preços :

Anexo I, sub-item III : Cm
A metodologia preconiza o uso da seguinte fórmula para apuração
do valor mensal a ser cobrado à título de custos de manutenção :

Cm (máx) = 12√1+Z  - 1 ) x Ci(máx)

                            FRC (máx)

Como a fórmula geral multiplica o custo por FRC máx ( para o caso
da apuração do custo máximo ) o valor efetivamente cobrado será
definido somente pelo numerador da fração. Então percebe-se que
um determinado custo anual de valor Z x Ci(máx) é mensualizado
através de uma média geométrica. Isso só seria lícito caso houvesse
alguma relação de composição entre o valor anual e o mensal ( à
semelhança, por exemplo, de  juros compostos )  que não outra do
que a simples divisão do valor anual por 12 para a apuração do
valor mensal.
Exemplificando : se o custo anual de manutenção é de R$ 120,00 ( =
10% de R$ 1200,00) , pode-se afirmar que o custo mensal é de R$
10,00 e não 12√1+0,1-1 x 1200,00 = 9,56
Ou seja, o procedimento de mensualização geométrica, implica
uma redução do valor mensal em relação aos custos mensais de
manutenção efetivamente incorridos.
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Anexo I : sub-item VI :

O termo inicial , Tx, , parece considerar implicitamente que o
Detentor paga à autoridade fiscal, e à vista,  uma anualidade
adicional de tributo, dentro do período da vida útil da infra-estrutura.
E isso provavelmente não corresponde à realidade na maioria dos
casos. Isso significa que deve ser retirado o termo inicial Tx.
A  fórmula : Ct ( máx) = Tx  +  (1+I)N-1    x  Tx
                                                   (1+I)N x I

FRC : Anexo I – sub-item VII :
A fórmula preconizada trabalha com a taxa de juros mensal de
mercado, sem definir precisamente qual o índice específico que irá
medi-la. Muito mais adequado seria o uso do custo médio
ponderado de capital do Detentor como taxa de juros a figurar no
FRC.

Fu : Anexo I – sub-item VIII

A fórmula sugerida é pouco clara sobre como o princípio da
proporcionalidade deve ser aplicado na apuração do custo de
compartilhamento. Nem mesmo o exemplo numérico para o caso
de compartilhamento de posteação esclareceu essa questão.
Parece ter sido aplicado o princípio de se dividir os custos pelo
número de agentes em compartilhamento, sem considerar a
proporcionalidade em relação a capacidade utilizada por cada um.
De qualquer modo, o exemplo numérico não esclarece porque, de
uma altura de poste de 9 metros, somente se consideraram 7

metros em compartilhamento, sendo que, nessa situação, o Detentor
absorve 2/9 dos custos.

Dificilmente uma única fórmula seria capaz apreender as
especifidades de cada caso.  (postes, canalização, torres, áreas de
prédios, etc..). Entendemos que seria necessário elaborar-se uma
fórmula específica para cada tipo de infra-estrutura. E mesmo assim,
acreditamos que será difícil obter consenso entre os Detentores e os
Solicitantes, uma vez que toda a lógica de rateio de custos proposta
terá sempre um certo grau de arbritariedade, podendo ser
questionada e substituída por outra lógica mais a favor ou contra o
Detentor ou o Solicitante. No caso de compartilhamento de infra-
estruturas, na maioria das vezes, tem-se um único vendedor e um
único comprador, portanto não se configurando um preço mercado
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para o bem. Daí a dificuldade de se obter o preço que compatibiliza
a procura com a oferta do bem. A fórmula escolhida, em cada
caso, será aquela que produzir um preço que seja aceitável e
interessante para ambas as partes.

.


