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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA.
CONSULTA PÚBLICA N.º 246, DE 11 DE SETEMBRO DE 2000.
Proposta de Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)
SAS, Quadra 6, Bloco H - Ed. Ministro Sérgio Motta - 2º andar - Biblioteca.
70313-900 Brasília - DF.
Fax.: (061) 312-2002

                                 São Paulo, 09 de outubro de 2000

A DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ 000158877/0001-60,
sediada na Rua Tenente Negrão, 166 -Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, vem, respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, apresentar sua contribuição a
respeito da Consulta Pública nº 246, de 11 de setembro de 2000.

A Diveo é uma autorizada do Serviço Limitado, nas submodalidades Serviço de Circuito
Especializado e Serviço de Rede Especializado que vem operando no mercado brasileiro de
telecomunicações, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba,
Porto Alegre e Brasília e em conseqüência vem desenvolvendo uma maior sensibilidade a
respeito do serviço demandado pelas outras operadoras de serviços de telecomunicações e
pelos usuários finais dos serviços que vem prestando.

Assim sendo, face a esta experiência junto ao mercado e após análise da consulta 246, faz-
se oportuna uma reflexão de caráter global, porém com enfoque mais específico sobre a
conceituação do novo Serviço de Comunicação Multimídia, as condições para sua
prestação, dos direitos e deveres e as disposições transitórias do futuro regulamento, com a
finalidade de observar se o novo serviço abrangeria aqueles anteriormente mencionados
(Rede e Circuito).

Enquanto o Serviço de Comunicação Multimídia prender-se-ia muito mais à oferta de
Informações(conteúdo e programação), os Serviços Limitados prestam-se mais à oferta da
própria rede de telecomunicações, sendo o conteúdo de propriedade do próprio assinante. O
serviço prestado está muito mais no fornecimento e gerenciamento dos meios, sem
ingerência no conteúdo transmitido. De tal forma que, os Serviços de Rede e Circuito
poderiam ser, na verdade, uma das redes de suporte do novo serviço.

Desta maneira a Diveo entende que, a permanecer como está a conceituação do SCM, às
empresas que hoje estão autorizadas a prestar o Serviço Limitado Especializado nas
submodalidades de Rede e Circuito não deveria ser dada a única opção de converter uma
autorização em outra, mas sim a de pleitear a outorga do novo serviço, já que os mesmos
são de natureza distinta e complementar e não se confundem.



A regulamentação do SCM deveria deixar clara a complementaridade daqueles Serviços
Especializados a fim de que não pairem dúvidas a respeito quanto a possibilidade de
detenção de outorgas de Serviços de  Rede e Circuito e de SCM pela mesma pessoa
jurídica.

Assim sendo, a sugestão seria de que fosse retirado do texto da consulta em questão o Art.
81 e seu parágrafo.

Atenciosamente,

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.


